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* ְלִהיָּכֵנס ֲאֵליֶהן ִיְׂשְרֵאִלים ְלַתָייִרים

ִלְפֵני קֹורֹוָנה ּוְבִדיַקת ָירֹוק' 'ַדְרּכֹון ַהְתַנאי:

ֲעַדִיין ְסגּוָרה ִיְׂשָרֵאל ֶזה, ְּבָׁשָלב * ַהִטיָסה

* ְלַתָייִרים   

ַהִיְׂשְרֵאִלי ַלַתָייר ִנְפָתחֹות ְמִדינֹות עֹוד

6 עמוד מּוָכָנה ַהְמעֹוֶפֶפת ַהְמכֹוִנית

12 עמוד ֶאָחד ְוָאֶמִריָקִני ְּבֶסֶרט ִאיָראִני ִיְׂשְרֵאִלי,

מאת שירה לוי
(ָעְברּו)  ָחְלפּו ְּכָבר ָהֲעגּוִרים

ְלֵאירֹוָּפה. ַּבֶדֶר ִיְׂשָרֵאל ֵמַעל

ֶהְחִליט ֵמֶהם ֵחֶלק אּוָלם,

ֶאָלא ְלֵאירֹוָּפה, ְלַהְמִׁשי א

ָּכאן. ְלִהיָׁשֵאר

ַאְׁשְקלֹון, ְלַיד ָעגּור ַּבְתמּוָנה,

ַהֶׁשֶמׁש. ְיֵדי ַעל מּוָאר
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אצלנו". שיש הטובים הדברים
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העורךקוראים כותבים משולחן
ָּכֶזה?! ָדָבר ֶלֱאכֹול ֵאי ֶאְפָׁשר

('ַיְנׁשּוף' קֹוֵריָאה ִּבְדרֹום ֶׁשאֹוְכִלים ָירֹוק ָּבָצל ְּבַטַעם ִדְגֵני ַהּבֹוֶקר ַעל ָקָראִתי

ָירֹוק ָּבָצל ֶׁשל ַטַעם ְוֵאי ָּכֶזה, ָדָבר ֶלֱאכֹול ֵאי ֶאְפָׁשר ֵמִבין א ִּבְכָלל ֲאִני .(353

ׁשֹוקֹוָלד! ֶׁשל ַטַעם ְלַנֵצַח ָיכֹול

ֵאין ְלִהְתַווֵּכַח". ְוֵריַח "ַעל ַטַעם ֶאת ַהִּפְתָגם: יֹוֵתר טֹוב ֵמִבין ֲאִני ַעְכָׁשיו

נתניה בוגנים, אבי

ְלֶמְקדֹוַנְלְד'ס ַהָּכבֹוד ּכֺל
ֶמְקדֹוַנְלְד'ס  ֶׁשל ֶׁשַהְמַנֲהִלים קֹוֵריָאה, ִּבְדרֹום (הֹוְמֶלִסים) ַּבִית ַחְסֵרי ַעל ָקָראִתי

.(353 ('ַיְנׁשּוף' ֶׁשָלֶהם ַּבְסִניִפים ִליׁשֹון ָלֶהם ַמְרִׁשים

ַהִמְסֵּכִנים. ָלֲאָנִׁשים ֶׁשדֹוֲאִגים ַלְמַנֲהִלים ַהָּכבֹוד ּכֹל

אשקלון צרפתי, נרי

ָּבֲאֵחִרים ְלִהְתַחֵׁשב ֲאַנְחנּו ְצִריִכים
.(355 ('ַיְנׁשּוף' ְלַהֲעִליב ֶׁשְיכֹוִלים ָהַאְרִטיִקים ַעל ַהַּכָתָבה ֶאת ָקָראִתי

ְלַהֲעִליב. ָיכֹול 'ֵאְסִקימֹו' ֶׁשַהֵׁשם ָיַדְעִתי א

ָּפׁשּוט. ִנְרֶאה ָלנּו הּוא ִאם ַגם ָדָבר, ְּבכֹל ְזִהיִרים ִלְהיֹות ְצִריִכים ֶׁשֲאַנְחנּו ַמְרֶאה ֶזה

'ֵאְסִקימֹו'. ַּבֵׁשם ְלִהְׁשַתֵמׁש ְלַהְפִסיק ְצִריִכים ַגם ְּבִיְׂשָרֵאל ְלַדְעִתי,

כרמיאל שבתאי, יולי

ְוָיֶפה ֶנְחָמד ַהּכֺל א
.355 ְּבִעיתֹון ִמְסָּפר ַאְבִדָיה ֵדִני ַעל ַהַּכָתָבה ֶאת ָקָראִתי

ְקָצת. לֹו 'ִלְסּבֹול' גֹוְרִמים ַלְקבּוָצה ֶׁשלֹו ֶׁשַהֲחֵבִרים ָׁשם, ְּכַתְבֶתם

ְוָיֶפה. ֶנְחָמד הּוא ֵמָרחֹוק ֶׁשרֹוִאים ָמה ּכֹל ֶׁשא ַמְרֶאה ֶזה

...ּכֹל-ָּכ ֶנְחָמָדה א ֶׁשזֹו ָמסֹוֶרת חֹוֶׁשֶבת ֲאִני

מודיעין באום, ענת

ִּכְמַעט ַהקֹורֹוָנה
ֵמֲאחֹוֵרינּו

ִמיְליֹוֵני ָּבעֹוָלם ׁשֹונֹות ִּבְמִדינֹות

ֲאָנִׁשים ִנְמָצִאים ְּבֶסֶגר.

ּוְבַאְרצֹות רּוְסָיה הֹודּו, ְּבֵאירֹוָּפה,

ֲעַדִיין ְמֵלִאים ַהחֹוִלים ָּבֵתי ַהְּבִרית

קֹורֹוָנה. ְּבחֹוֵלי

ַהַחִיים ְּבִיְׂשָרֵאל זֹאת, ְלעּוַמת

ְרִגיִלים)  (ַחִיים ְלִׁשְגָרה חֹוְזִרים

ְמֵלָאה. ִּכְמַעט

ַמִגיעֹות ְלֶאְזְרֵחי ַהַמְחָמאֹות

ְלִהְתַחֵסן. ֶׁשִמיֲהרּו ַהְמִדיָנה

ִיְׂשָרֵאל ֶׁשל ַהִחיסּוִנים ַמֲעָר ַגם

ְלִהיָלֵחם עֹוֵזר ְוֶזה ֵהיֵטב, עֹוֵבד

טֹוָבה. ְּבצּוָרה ַּבקֹורֹוָנה

ַמְחָמאֹות ָלֵתת ַגם ָצִרי

ֶׁשָעְׂשָתה ֶׁשַלְמרֹות ַלֶמְמָׁשָלה,

ִהְצִליָחה ִהיא ָטעּויֹות ָקׁשֹות,

ַהקֹורֹוָנה. ַעל ְלִהְתַגֵּבר

ְלַגְמֵרי א ַהקֹורֹוָנה זֹאת, ַלְמרֹות

ָּכאן. ֲעַדִיין ֵמֲאחֹוֵרינּו. ַהִווירּוס

ֲעַדִיין ְצִריִכים ֶׁשֲאַנְחנּו אֹוֵמר ֶזה

ִמְׂשָרד ְלהֹוָראֹות ְלִהיָׁשַמע

ְוָהרֹוְפִאים. ַהְּבִריאּות

נּוַכל ְּבָקרֹוב זֹאת, ִאם ַנֲעֶׂשה

(ְלַהְרִגיׁש ִלְרָווָחה ּכּוָלנּו ִלְנׁשֹום

ֶאת ִניַצְחנּו ֶׁשֶּבֱאֶמת טֹוב), ְוָלַדַעת

ַהזֹו. ַהָקָׁשה ַהַמֲחָלה

עורך צדקא, יגאל
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ַהְּכֶנֶסת ֶהְחִליָטה  ַהְיָלִדים! ִתְׁשְּכחּו ֶאת ◄ ַאל
ַמְכִׁשיר ֶׁשמֹוֵנַע (א ָּבֶרֶכב (ָלִׂשים) ְלַהְתִקין ֶׁשחֹוָבה

ָהַאֲחרֹונֹות  ַּבָׁשִנים ְיָלִדים. ִלְׁשּכֹוַח ֶאְפָׁשרּות נֹוֵתן)

ִנְׁשְּכחּו ֶׁשְיָלִדים ְמַעִטים א ִמְקִרים ָהיּו

ְּבָאסֹון. ֶזה ִנְגַמר ֵמַהִמְקִרים ּוְבֵחֶלק ִּבְמכֹוִניֹות,

ְמדּוָּבר  ִחיְסָנה עֹוְבִדים ִמַיְרֵדן. ◄ ִיְׂשָרֵאל
ְּבֵאיַלת, ַּבְמלֹונֹות ֶׁשעֹוְבִדים ַיְרֵדִנים ְּבֶאְזָרִחים

ְוַעל ַהְּבִריאּות ֶׁשָלֶהם ַהְּבִריאּות ַעל ְלָהֵגן רֹוִצים "ֲאַנְחנּו יֹום. ּכֹל ְלַיְרֵדן ְוחֹוְזִרים

ַהָמלֹון. אֹוְמִרים ְּבָבֵתי ֶׁשָלנּו", ָהאֹוְרִחים ֶׁשל

ִמְּפֵני  ְרִגיָלה ָחְזרּו ִלְפִעילּות א ֲעַדִיין ַרּבֹות ִמְסָעדֹות ַהֶמְלָצִרים? ◄ ֵאיפֺה
ְמַקְּבִלים ַהֶמְלָצִרים ַהקֹורֹוָנה, "ִּבְגַלל ַלֲעבֹוָדה. ַלֲחזֹור רֹוִצים א ֶׁשַהֶמְלָצִרים

ַהִמְסָעדֹות, ַּבֲעֵלי אֹוְמִרים ַלֲעבֹוָדה", ַלֲחזֹור רֹוִצים א ֵהם ְוָלֵכן ֵמַהְמִדיָנה ֶּכֶסף

ֶּכֶסף. ְלַׁשֵלם ָלֶהם ְלַהְפִסיק ַלְמִדיָנה ֶׁשקֹוְרִאים

"ִּבְגַלל  ְלֵתיָמן. ָמזֹון (אֹוֶכל) ְלַהֲעִביר (ִהְתִחיָלה) ַהְּבִרית ֵהֵחָלה ◄ ַאְרצֹות
ִקיצֹוִני, ֶׁשָיכֹול  ָרָעב ֶׁשל ִמַמָצב (ּפֹוֲחִדים) ֲאַנְחנּו חֹוְׁשִׁשים ָׁשם, ָהֶאְזָרִחים ִמְלֶחֶמת

ַהְּבִרית. ְּבַאְרצֹות אֹוְמִרים ְלָמֶוות", (ַלֲעׂשֹות) ִלְגרֹום

ֵעִצים  ֶׁשָעְקרּו חֹוְקִרים, ִגילּו ָּכ ַלְסִביָבה. טֹוב ָּפחֹות ָצפּוף ַיַער ◄ ַהְפָתָעה:
ֵמָהֵעִצים  (ַלֲחתֹו) ֵחֶלק ָצִרי ִלְכרֹות ֶׁשָלֶהם: ַהַמְסָקָנה ְּבִיְׂשָרֵאל. ְיָערֹות ְּבַכָמה

ֵּבין  ֶרַווח "ְּכֶׁשֵיׁש יֹוֵתר. טֹוב ִלְצמֹוַח ָלֵעִצים ֶׁשנֹוְתרּו (ִנְׁשֲארּו) (ָלֵתת) ְלַאְפֵׁשר ְּכֵדי

ַהחֹוְקִרים. אֹוְמִרים ַחְמָצן", יֹוֵתר (ְמַייְצִרים) ְמִפיִקים ַגם ֵהם ָהֵעִצים,

ַיָּפן,  ֶמְמֶׁשֶלת הֹוִדיָעה ָּכ ַתָייִרים. ְלא – ַהְקרֹוָבה ◄ ָהאֹוִליְמְּפָיאָדה
ְלִהיָּכֵנס יּוְכלּו ַיָּפן ֶאְזְרֵחי ֶׁשַרק ַהָיָּפִנים הֹוִדיעּו ָהאֹוִליְמְּפָיאָדה. ִתְתַקֵיים ָׁשם

ְנמּוִכים. ְּבִמְסָּפִרים ֶזה ְוַגם ָלִאיְצַטְדיֹוִנים,
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גרינברג עמית מאת
רֹוב תֹוָׁשֵבי ַהקֹורֹוָנה, ִּבְזַמן

(ְלא מּוְבָטִלים ָהיּו ֵאיַלת

מּוְדָאִגים ָהיּו ֵהם ֲעבֹוָדה).

ָהִעיר ֶׁשל ֵמֶהָעִתיד

ְלא ֶׁשִנְׁשֲאָרה ַהַתָיירּוִתית,

ְמקֹומֹות ּוְלא ַתָייִרים

ֲעבֹוָדה.

חֹוְזִרים ָלִעיר. ַהִיְׂשְרֵאִלים ַהַתָייִרים ָהַאֲחרֹוִנים ַּבָׁשבּועֹות אּוָלם,

ְמַפֲחִדים "ִיְׂשְרֵאִלים ַרִּבים ְּבֵאיַלת. אֹוְמִרים ָגדֹול", ִׁשינּוי רֹוִאים "ֲאַנְחנּו

(ִּבְׁשִביָלם)". ַּבֲעבּוָרם טֹוב ִּפְתרֹון ִהיא ֵאיַלת ְוָלֵכן ְלחּו"ל ָלטּוס

ָועֹוד  עֹוד ִלְמׁשֹו ְּכֵדי ַהַקִיץ, (ְזַמן) ִלְתקּוַפת ֵאירּוִעים ְמַתְכְנִנים ָּבִעיִרָייה

ָלִעיר. ִיְׂשְרֵאִלים
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טיסות
רע! זה

ְלֵאיַלת חֹוֶזֶרת ַהִתְקָווה

מאת שירה לוי
פגע וירוס הקורונה כידוע,

ומספר העולמית בתיירות

לאפס. ירד כמעט הטיסות

בכל זאת אך מכך, רבים נפגעו

פחות טוב – מזה משהו יצא

אוויר. זיהום

הסביבה איכות אנשי עכשיו,

פוגע שמי שטס, בעצם אומרים

בכדור הארץ.

מבקשים. הם תטוסו", "אל

(זמן)  לפני תקופת למעשה, עוד

נגד בעולם דיברו הקורונה

האלה ועכשיו הקריאות טיסות,

(מתחזקות). גוברות רק

יפסיקו שאנשים להאמין קשה

במדינות אולם לגמרי, לטוס

בוחרים כבר אנשים מסויימות

במקום לטוס. לנסוע ברכבות

צדקא יגאל מאת
ְּברֹוב ַהַתָיירּות

א ֲעַדִיין ָהעֹוָלם

ֵיׁש ַא ִנְפְתָחה,

ֶׁשְּכָבר ְמִדינֹות

(נֹוְתנֹות)  ְמַאְפְׁשרֹות

ְלַבֵקר ְלַתָייִרים

ֶאְצָלן.

ְמַקְּבלֹות ֵהן

ִיְׂשָרֵאל ַּכֲאֶׁשר ַהקֹורֹוָנה, ַעל ְלִהְתַגֵּבר ֶׁשִהְצִליחּו ִמְמִדינֹות ַרק ַתָייִרים

ָהְרִׁשיָמה. ְּברֹאׁש ִנְמֵצאת

ֲאֵליֶהן ֶׁשַמְזִמינֹות ַהְמִדינֹות ִלְרִׁשיַמת ִהְצָטְרָפה ְקרֹוַאְטָיה ַגם ָלַאֲחרֹוָנה,

ִיְׂשְרֵאִלים.

אֹוְמִרים ְמחּוָסִנים", ֶׁשָלה ָהֶאְזָרִחים ֶׁשרֹוב ְמִדיָנה 'ְירּוָקה', ִהיא "ִיְׂשָרֵאל

ָירֹוק' לֹו 'ַדְרּכֹון ֶׁשֵיׁש ִמי ֶאת ְנַקֵּבל ַרק ַּכמּוָבן "ֲאַנְחנּו ִּבְקרֹוַאְטָיה.

ַהִטיָסה". ִלְפֵני קֹורֹוָנה ִּבְבִדיַקת ְׁשִליִלית ְוֶׁשִקיֵּבל תֹוָצָאה

ְּבִיְׂשָרֵאל. ְלַבלֹות ּוַמְעִדיִפים ְלחּו"ל ָטִסים א ַהִיְׂשְרֵאִלים רֹוב ֵּביְנַתִיים,

ַהִיְׂשְרֵאִלי ַלַתָייר ִנְפָתחֹות 9ְמִדינֹות

10
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לישון? לאיסלנדים מפריע מה

ּוַמֲאָסר ְקָנסֹות
ְּבִאיְנדֹוֶנְזָיה

ְמֵלָאה ִּכְמַעט

גליק רונן מאת
אי תושבי האחרונים, בחודשים

לישון. יכולים לא איסלנד בדרום

רעידות אדמה. הסיבה -

היו האחרונים שבחודשים מתברר

אדמה! רעידות אלף כ-40 באיסלנד

כל זזה האדמה את מרגישים "אנחנו

"אנחנו האי. תושבי אומרים הזמן",

מותשים פשוט אנחנו מפחדים, לא

אנחנו רוצים לישון". מאוד). (עייפים

זמן שבתוך סימן שזה חושבים מדענים

ביחד אדמה חזקה. שם רעידת תהיה קצר

הם אומרים. רב", לגובה "הלבה תתפרץ ונוזלית). חמה (אדמה לבה של התפרצות גם תהיה האדמה רעידת עם

במהירות. לברוח האי לתושבי (לתת) לאפשר כדי סירות, הכינה כבר איסלנד ממשלת

מאת שירה לוי
נֹוֵׂשא ֶאת לֹוְקִחים ְּבִאיְנדֹוֶנְזָיה

ְגדֹוָלה. ִּבְרִצינּות ַהקֹורֹוָנה

ֶׁשּכּוָלם הֹוִדיָעה ַהֶמְמָׁשָלה

ּוִמי ֶׁשְיָסֵרב ְלִהְתַחֵסן, ַחָייִבים

ָגבֹוַה. ְקָנס ְיַקֵּבל ַיְסִּכים), (א

(חֹוְׁשִבים ׁשֹוְקִלים ַּבֶמְמָׁשָלה ַגם

ִחיסּוִנים  ַסְרָבֵני ְלַהְכִניס ַלֲעׂשֹות)

ַלֶּכֶלא.

ַהְמִדיָנה ִהיא ִאיְנדֹוֶנְזָיה

ֶאת ָהִעְנָיין. ֶׁשׁשֹוֶקֶלת ָהִראׁשֹוָנה

ֵייְלכּו ֲאֵחרֹות ְמִדינֹות ַגם ַהִאם

(ַאֲחֶריָה)? ְּבִעְקבֹוֶתיָה

ַא ְלִהְתַחֵסן, חֹוָבה ֵאין ְּבִיְׂשָרֵאל

ָגדֹול. ַהַסְרָבִנים ַעל ַהַלַחץ

גרינברג עמית מאת
ַּבִּכֶנֶרת. ַהַמָצב ֶאת ְמאֹוד יֹוֵתר) טֹוב (ָעׂשּו ִׁשיְּפרּו ַהחֹוֶרף ֶׁשָהיּו ַהְגָׁשִמים

ְדַגְנָיה ִייָּפַתח. ְוֶׁשֶסֶכר ִמְתַמֵלאת ַהִּכֶנֶרת ֶׁשִהֵנה (ַהְרָגָׁשה) ְתחּוָׁשה ָהְיָתה

ִייָׁשֵאר ָהֲאַגם ִּבְדרֹום ַהֶסֶכר ְוַהָׁשָנה ְלַגְמֵרי ִהְתַמְלָאה א ַהִּכֶנֶרת אּוָלם,

ָסגּור.

ַיִגיַע ְלִׂשיאֹו  ַּבִּכֶנֶרת ַהַמִים (גֹוַבה) ִמְפָלס ַהָּבָאה ֶׁשַּבָׁשָנה "ֲאַנְחנּו ְּבטּוִחים

ַהִּכֶנֶרת. אֹוְמִרים ְּבִמְנֶהֶלת ַהֶסֶכר", ֶאת ִלְפתֹוַח ְונּוַכל
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עגול? להיות יפסיק ההגה האם
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מּוָכָנה ַהְמעֹוֶפֶפת ַהְמכֹוִנית

ומחשבים גלבועמדע אבי בעריכת

גרינברג עמית מאת
מכוניות  (התחילה) לייצר החלה 'טסלה' הרכב חברת

הגה עגול (ראו תמונה). ללא

שכן יותר, בטיחותי שלהם שההגה אומרים ב'טסלה'

יקבל לא הוא הנהג 'יעוף' קדימה, אם תאונה, בזמן

יחסית. הנמוך מההגה מכה

מהעולם. ייעלם לא הרגיל שההגה מאמינים רבים אולם,

נהגים. עגול", אומרים בהגה לנהוג קל ונוח יותר "הרבה

עגול... הגה בינתיים לייצר ימשיכו שיצרניות הרכב נראה לכן

ִעם16 ֶלֱאכֹול ְּכַדאי
ַהָיַדִיים

מאת שירה לוי
ְּבַאְנְגִלָיה  (ַנֲעָׂשה) ֶׁשֶנֱעַר ֶמְחָקר

ַהָיַדִיים. ִעם ֶלֱאכֹול ֶׁשְּכַדאי ִגיָלה

ֶׁשָאְכלּו ָמְצאּו ֶׁשֲאָנִׁשים ַהחֹוְקִרים

ֶׁשָהאֹוֶכל ִהְרִגיׁשּו ַהָיַדִיים ִעם

ָטִעים יֹוֵתר.

ְקַטִנים ֶׁשְיָלִדים ַגם ִגילּו ֵהם

ַּבָיַדִיים ַמֲעִדיִפים ֶׁשאֹוְכִלים

ַמֲאָכִלים ְּבִריִאים. (רֹוִצים יֹוֵתר)

ֶלֱאכֹול אֹוֲהִבים ַאֶתם ִאם ַאז

טֹוב. ֵתירּוץ ֵיׁש ָלֶכם ַּבָיַדִיים,

מאת יעקב כהן
ָחָדׁש, ְתעּוָפה ְּכִלי ֶזהּו ָטָסה. ַוֲאִפילּו ְּכָבר מּוָכָנה ַהְמעֹוֶפֶפת ַהְמכֹוִנית

ְתמּוָנה). (ְראּו ְּכמֹוִנית ַרק ְיַׁשֵמׁש ּוְבַהְתָחָלה ְמכֹוִנית ְּכמֹו ֶׁשִנְרֶאה

 ֶדֶר ַלֲעבֹוָדה ְלַהִגיַע יֹוֵתר) (ִיְרצּו ַיְעִדיפּו ַרִּבים ֲאָנִׁשים ָׁשִנים, ַּכָמה ְּבתֹו"

יֹוֵאִלי, ַמְנָּכ"ל ָרִפי ד"ר אֹוֵמר (ְמֵלִאים)", ָהֲעמּוִסים ַּבְּכִביִׁשים ְוא ָהֲאִוויר

ִּבְמיּוָחד "ְמדּוָּבר ַהְמעֹוֶפֶפת. ֶאת ַהמֹוִנית ֶׁשָּבְנָתה ַהִיְׂשְרֵאִלית ַהֶחְבָרה

ְלחֹוִלים ְלַהִגיַע ִּבְמִהירּות ֶׁשַחָייִבים ּוְברֹוְפִאים ֲעִׁשיִרים ֲעָסִקים ְּבַאְנֵׁשי

ְוַכדֹוֶמה".

ְּבכֹל  ִּכְמַעט ָלה ִלְנחֹות (נֹוֵתן) ְמַאְפֵׁשר ְוֶזה ְּכָנַפִיים, ֵאין ַהִיְׂשְרֵאִלית ַּבְמכֹוִנית

ָמטֹוס. ְּכמֹו ְגדֹוָלה א ִהיא ִּכי ָמקֹום,
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מאת רונן גליק
בכל לילה, בעיר לּוזאן שבשווייץ, 

עולה רנאטו האוזלר על מגדל גבוה 

וצועק בקול: "כאן שומר הלילה! 

הפעמון ִצלצל עשר".

הוא ממשיך בכך מסורת ארוכה של 

יותר מ-600 שנה.

במשך השנים הללו, בני משפחתו 

היו שומרי הלילה של העיר 

והזהירו תושבים מפני שריפות.

"בעבר, הבתים בלוזאן היו עשויים 

מעץ", מסביר רנאטו. "לא פעם 

היו דליקות (שרפות) בעיר והאש 

היתה עוברת מבית לבית במהירות 

ושורפת רבים מהם. מי שלא היה 

מהיר מספיק, היה עלול (יכול) 

להילכד (להיתפס) באש. לכן היו 

שומרי לילה, שהתפקיד שלהם היה 

להזהיר מפני השרפות. האיש שהיה 

על המגדל היה רואה ראשון את 

העשן, וקורא לשומרים שלמטה 

לעבור בין הבתים ולהזהיר את 

התושבים, כדי שיברחו. בנוסף, 

כך אנשים היו יודעים להגיע כדי 

לסייע (לעזור) בכיבוי השרפות".

מאז, כבר הפסיקו לבנות בתים מעץ 

וכבר אין סכנה לדלקות. אם כן, 

מדוע (למה) תושבי לוזאן ממשיכים 

לשלם לו משכורת?

מתברר, שהתפקיד הזה חשוב 

לתושבי העיר השווייצרית. 

"שומר הלילה הוא חלק מהמסורת 

של העיר", הם אומרים. "הוא 

מסמל בשבילנו את החברּות 

והאחריות שאנשים הרגישו אחד 

לשני. בימים ההם, כולם מיהרו 

לכבות שרפות אצל השכנים שלהם. 

רנאטו מזכיר לנו את זה כל הזמן. 

הוא מזכיר לנו שאנחנו צריכים 

להמשיך לעזור אחד לשני, כמו 

למשל, בימים האלה של הקורונה".

לכן, רנאטו ממשיך לעלות למגדל 

הגבוה ולצעוק בקול. אולם, הוא 

לא עושה זאת לבד. עשרות תיירים 

מצטרפים אליו כדי לראות אותו 

מבצע (עושה) את עבודתו, ואפילו 

כדי לצעוק איתו ביחד. כל משתתף 

מקבל עששית (מנורת לילה קטנה), 

ועולה לראש המגדל, עם רנאטו.

כך שזה כבר לא רק עניין של 

מסורת, אלא גם משהו שמושך 

תיירים.

"אני גאה להיות חלק ממסורת של 

מאות שנים", אומר רנאטו.

מה צועק שומר הלילה מראש המגדל?

עיתון ינשוף • גיליון מס' 356 • עמוד 7

19

ָנה  ָ שׁ ָחִדים ּבַ ָיִמים ְמיּוּ
ֵיׁש ָיִמים ְמיּוָחִדים ַּבָׁשָנה ֶׁשַרק ְמַעִטים ַמִּכיִרים. ֲאַנְחנּו ָּכאן ְּכֵדי ְלַסֵּפר ָלֶכם ֲעֵליֶהם.

9 ְּבַאְּפִריל – יֹום ַהַחד-ֶקֶרן
ַחד-ֶקֶרן הּוא ַּבַעל ַחִיים ִדְמיֹוִני ֶׁשְיָלִדים ַרִּבים ַמֲאִמיִנים ְּבִקיּומֹו. ַא ִמְתָּבֵרר

ֶׁשא ַרק ְיָלִדים ַמֲאִמיִנים ּבֹו, ֶאָלא ַגם ְמבּוָגִרים, ְּבִעיָקר ְּבַאְנְגִלָיה ּוְבָצְרַפת.

ַהַחד-ֶקֶרן הּוא ֲאִפילּו ַהַחָיה ַהְלאּוִמית ֶׁשל ְסקֹוְטַלְנד.

ְלִפי ָהַאָגדֹות, ַלַחד-ֶקֶרן ֵיׁש ּכֹוחֹות ֶקֶסם ְמיּוָחִדים. ִעם ַהּכֹוחֹות ָהֵאֶלה הּוא עֹוֵזר ִלְבֵני ָאָדם ּוַמִציל ֶאת ָהעֹוָלם.

ָאז ֵאי חֹוְגִגים ֶאת ַהיֹום ַהֶזה? ְלַצֲעֵרנּו, ִאם ְתַחְּפׂשּו ַחד-ֶקֶרן, א ָּבטּוַח ֶׁשִתְמְצאּו. ָלֵכן ֲאַנְחנּו ַמִציִעים ָלֶכם ְלַצֵייר 

ַחֵדי-ֶקֶרן ְוִלְראֹות ְסָרִטים ֲעֵליֶהם.

18

ֳא

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

ְלִפי ָהַאָגדֹות, ַלַחד-ֶקֶרן ֵיׁש ּכֹוחֹות ֶקֶסם ְמיּוָחִדים. ִעם ַהּכֹוחֹות ָהֵאֶלה הּוא עֹוֵזר ִלְבֵני ָאָדם ּוַמִציל ֶאת ָהעֹוָלם.

רויטרס
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וצבעונית שמחה הפגנה

חיילים
ופרחים

העולם ומכל ומשם מכאן סיפורים

רבות במדינות הגוף. על שמציירים זמני קישוט של סוג הוא חינה

משפחתיות. בחגיגות בחינה משתמשים

על הידיים. חינה קישוטי עם בתמונה, חיילת

שבט זה נלחם שבאלג'יריה. ַהָסָהָרִווי שבט של לצבא חיילת זו שייכת

מסודר. צבא לו יש הסהרה ולכן במדבר עצמאות על

ובגלל זה, משל הגברים, יותר גבוה מעמד לנשים יש זה אגב, בשבט

גבוה. שלו בצבא הנשים מספר

מאוד. כועסים המפגינים שבהן הפגנות יש

גם המפגינים במיוחד, סוערות בהפגנות

(יכולים) להיאבק בשוטרים ולהגיע  עלולים

אלימים. למצבים

זו כמו שמחות, הפגנות שיש מתברר אולם,

שבתמונה.

(בעד)  לקידום הודיות שמפגינות נשים אלה

בבגדים הן באו להפגנה האישה. מעמד

שהיו השוטרים נגינה. כלי ועם מסורתיים

הזו. הרגועה מההפגנה נהנו דווקא בסביבה

ורובה טבעות חינה,

22

20

21

חצי אזור שנים, כמה לפני עד

לאוקראינה, שייך היה קרים האי

חיילים לשם שלחה רוסיה אך

המקום. את וכבשה

הפעילות נגד האוקראינים רוב

אולם, האי. בחצי רוסיה של

לראות שמח דווקא מהם חלק

כמו הרוסים, החיילים את

שבתמונה. האישה

פרחים, לחיילים הביאה היא

איתם. הצטלמה ואף



בסקטבורד. ממצרים היא גולשת מוחמד נור

בתחרויות. ומשתתפת מקצועית בצורה זאת עושה היא

שנערכה בול' 'רד בתחרות נור השתתפה לאחרונה,

בקהיר. (היתה)

הצטלמה היא (עשתה), ביצעה התרגיל שהיא לאחר

למזכרת. התחרות, של השלט ליד

לי לעסוק בספורט", מפריע לא אישה דתייה וזה "אני

בכלל". בעיות בלי הדברים שני בין (לחבר) "אפשר לשלב אומרת נור.
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העולם ברחבי רויטרס כתבי מאת

נור של הסלפי

מיותר הנכון...ֵסבל ברגע צילום

מזל. בגלל רק לנו תמונה טובה יוצאת לפעמים,

בזהירות רבה. מראש שלהם התמונות את מתכננים רבים אולם, צלמים

כדי  הנכון (מחכים) לרגע הנכונה וממתינים הזווית מוצאים את הם

הצילום. כפתור על ללחוץ

בתמונה הסקי לקופץ חיכה הוא ַפֵפְנַּבך. ַקאי הצלם שעשה מה זה

השקיעה. בזמן בדיוק מסויימת, בנקודה

קל  לא היה (יפה) ביותר. "זה מרשימה התוצאה שהוא הגיע אליה ואכן,

המאמץ". את שווה היה זה "אבל קאי. סיפר הזה", לצילום להגיע

ֳא

מאוד ענייה מדינה היא תימן

הסעודית לערב מדרום שנמצאת

המדינות שתי בין העשירה.

וקשה. ארוכה מלחמה יש

מאוד סובלים התימנים האזרחים

ורבים נמצאים מהמלחמה הזו,

רעב. (קרוב) סף על

שווה הממוצע בתימן השכר

לא  והוא בחודש, ל-500 שקלים

בכבוד. משפחה לקיום מספיק

(עוזר) לאזרחי  מסייע האו"ם

אך וכסף, (אוכל) המדינה במזון

מזה. נהנים מעטים רק

מוכן כסף תימני בתמונה:

לחלוקה לאזרחים עניים.

23

25 24

רויטרס



הוקי באגם הקרח
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26

קצר סיפור

ַלַיְלדּות ֲחָזָרה

27

גליק רונן מאת
אחד הוא רוסיה שבצפון אגם ַּבייקל

ביותר בעולם. האגמים הגדולים

מגיעים האגם קופא ורבים שנה, בכל

ספורט. ליהנות מפעילויות כדי למקום

הוקי קרח על משחק אחת מהן היא

קפוא (בתמונה). מגרש

במשחקים להשתתף רוצים אתם אם

שהקרח מפני שתמהרו, כדאי האלה,

בקרוב... למים) (יהפוך יפשיר

ֳא

ַהֲחָכָמה  ָהִאיָׁשה ֶׁשל ֶׁשָלה) (ַהֵׁשם ְׁשָמה

ָּפְגׁשּו ְוַרִּבים ַהְמִדיָנה, ְּבכֹל מּוָּכר ָהָיה

ִמֶמָנה. ִלְלמֹוד אֹוָתה ְּכֵדי

ִמְׁשעֹות ְּבכֹל ָׁשָעה ֲאָנִׁשים ִהיא ִקיְּבָלה

ּכֹל ַעל מּוָכָנה ַלֲענֹות ַהיֹום ְוָהְיָתה

ְׁשֵאָלה.

ְלֵעץ ִמַתַחת יֹוֶׁשֶבת ָהְיָתה ִלְפָעִמים,

(ִמְסַתֶּכֶלת) ִמְתּבֹוֶנֶנת ֲארּוּכֹות, ָׁשעֹות

ְּבאֹוָתן ֶׁשִמָסִביב ְוׁשֹוֶתֶקת. ַּבנֹוף

ֶׁשָאסּור ְלַדֵּבר ָיְדעּו, ּכּוָלם ָׁשעֹות,

ִאיָתה.

ֵהם ַהְׁשִתיָקה, ֶׁשל ָהְרָגִעים "ִלְפָעִמים,

ִהְסִּביָרה. ְּביֹוֵתר", ַהֲחׁשּוִבים ָהְרָגִעים

ֵמֶהם ֲהִכי ֶׁשלֹוְמִדים ֵהם ָהְרָגִעים "ֵאֶלה

ַהְרֵּבה".

ַגם ְלאֹוְזָניו ִהִגיַע ָהִאיָׁשה ֶׁשל ְׁשָמה

ִלְׁשמֹוַע ָתִמיד ֶׁשִחיֵּפׂש ָזֵקן, ָאָדם ֶׁשל

ִמָמקֹום ָנַדד הּוא ִדְבֵרי חֹוְכָמה. עֹוד

ָועֹוד. עֹוד ִלְלמֹוד ְלָמקֹום ְּכֵדי

ָהִאיָׁשה ֵאֶצל ַגם ְלַבֵקר ֶהְחִליט הּוא

ַהֲחָכָמה.

ֶּבָהִרים, ַהֶדֶר ֵאֶליָה ָגָרה ֶׁשִהיא ִּבְגַלל

ֶעֶרב ִּבְׁשַעת ְוַרק ְוָקָׁשה ֲארּוָּכה ָהְיָתה

ִהיא זֹאת, ַלְמרֹות ְלֵביָתה. ָהִאיׁש ִהִגיַע

ְּבִׂשְמָחה. אֹותֹו ִקיְּבָלה

ָּכאן ִלי "ֵאין לֹו. ָאְמָרה ִלי", "ְסַלח

ֲאִני .אֹוְת ְלַכֵּבד ְיכֹוָלה ֶׁשֲאִני ַמֶׁשהּו

ְוֶׁשַאָתה ֲארּוָּכה ֶדֶר ֶׁשָעִׂשיָת יֹוַדַעת

ֲאַבֵקׁש ֵמַאַחת ְּכָבר ֶלֱאכֹול. ָצִרי

ַלְּכָפר ּוְלָהִביא ָלֶרֶדת ֶׁשָּכאן ַהְיָלדֹות

ֶלֱאכֹול". ַמֶׁשהּו ֵמַהַמֲאִפָייה

ָּבאִתי "א ָלה. ָאַמר ְצִריָכה", א "ַאְת

ָהאֹוֶכל". ִּבְׁשִביל

ַּכֲאֶׁשר ִלְלמֹוד ּוְלָהִבין ָיכֹול ָאָדם "ֵאין

ַהֶּבֶטן "ַּכֲאֶׁשר ָאְמָרה. ָרֵעב", הּוא

ֵריקֹות". ַהַמְחָׁשבֹות ַגם ֵריָקה,

ָרֲאָתה א ַא ַהַּבִית, ַלֲחַצר ָיְצָאה ִהיא

ָיְלָדה. ַאף

ֶׁשל ַהַיְלָדה ֶאת ֶאְמָצא אּוַלי "ַחֵּכה,

ׁשּוב. ָאְמָרה ְוָיְצָאה ַהְׁשֵכִנים",

ִעם ָהִאיָׁשה ָחְזָרה ֲארּוָּכה, ָׁשָעה ְלַאַחר

ַחִמים. ְלָחִמים ְׁשֵני

ְלַכָמה ְוִנְכְנָסה אֹוָתם, לֹו ִהִגיָׁשה ִהיא

ַהֲחָדִרים. ְלֶאָחד ַדקֹות

ַלְּכָפר?",  ַהַיְלָדה ֶׁשָיְרָדה (ֵאיפֹה) "ֵהיָכן

ָחְזָרה. ֶׁשָהִאיָׁשה ְלַאַחר ָהִאיׁש ָׁשַאל

לֹו. ָעְנָתה ַהַיְלָדה", ִהיא "ֲאִני

חֹוֶזֶרת ֲאִני ,ַּכֲאֶׁשר ָצִרי "ִלְפָעִמים,

ֲאִני ָאז ֶׁשִלי. ַהַיְלדּות ִליֵמי ֶאל ַעְצִמי,

עֹוִׂשים. ֶׁשַרק ְיָלִדים עֹוָׂשה ְדָבִרים,

ָּכ ַיְלָדה. ְּכמֹו ַמְרִגיָׁשה ֲאִני ָאז ֲאָבל

ְלִמי ַלֲחזֹור ְּכֵדי ְזַמן ְמַעט ְצִריָכה ֶׁשֲאִני

ַעְכָׁשיו". ֶׁשֲאִני

ְוֵהִבין ָהִאיָׁשה, ִדְבֵרי ֶאת ָהאֹוֵרַח ָׁשַמע

חֹוְכָמה ֶׁשְתַלֵמד אֹותֹו ִמי ָמָצא ֶׁשהּוא

ְוַדַעת.



לפרות וִעזים יש מבטא 

שמיוחד לאזור בו הם חיים. 

אם הם יעברו לאזור אחר, 

הם ְיַׁשנּו את הקולות שהם 

משמיעים לפי מה ששאר 

הפרות והעזים בסביבה 

החדשה 'מדברים'. 

משמעות המילה קסילופון 

היא – "צליל של עץ". 

איסטנבול, עיר הבירה של 

טורקיה, היא העיר היחידה 

בעולם שנמצאת על שתי 

יבשות.

יש יותר סוכר בלימונים ממה 

שיש בתותים.

אורך הזיכרון של דג זהב,  

הוא 3 

שניות 

בלבד.

קליפת עצי הסקויה חסינה 

(מוגנת) מאש. כאשר עץ 

סקויה נשרף, השריפה 

מתרחשת (קורית) בתוכו.

מלך הלבבות 

הוא המלך  

היחידי 

בחפיסת 

הקלפים ללא שפם. 

85% מהצמחים בעולם 

נמצאים מתחת לפני הים.
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ֳא30קצר ולעניין 28 ֵיׁש ִמְקִרים ֶׁשָצִרי חֹוְקִרים ֲחָכִמים ִחיָדה ַּבָלִׁשית
ֶׁשִיְפְתרּו אֹוָתם. ַהִאם תּוְכלּו ַלֲעזֹור ָלנּו?

ְתׁשּוָבה:
מֶֹׁשה ַרֵּבנּו ֵמעֹוָלם א ִנְכַנס ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל, ְוָלֵכן הּוא ֵמעֹוָלם א ָהָיה ִּבירּוָׁשַלִים.

ַהִציּור ַהָיָקר ֶׁשל דֹוֶרה  
 "גּוְסַטב דֹוֶרה ֶנְחַׁשב ְלֶאָחד ִמַצָייֵרי ַהָתָנ

ַהְמפּוְרָסִמים ְּביֹוֵתר ָּבעֹוָלם. ַהִציּוִרים ֶׁשלֹו עֹוְסִקים 

ְּבִסיּפּוֵרי ַהָתָנ" ַהְמפּוְרָסִמים. ְלִפי ַהִציּוִרים, 

 "ֶאְפָׁשר ִלְראֹות ֶׁשדֹוֶרה ָאַהב ְמאֹוד ֶאת ַהָתָנ

ְוִהְׁשַתֵדל (ִניָסה ְמאֹוד) ֶׁשַהִציּוִרים ְיָתֲארּו ְּבִדיּוק ֶאת 

ָמה ֶׁשְמסּוָּפר.

ַהְתמּונֹות ֶׁשל דֹוֶרה ָׁשוֹות ֶּכֶסף ַרב. ָלֵכן, ַּכֲאֶׁשר יֹום 

ֶאָחד, ָאָדם ִנְכַנס ְלמּוֵזיאֹון ַהָתָנ" ִעם ְתמּוָנה ֶׁשל דֹוֶרה, ִמָיד ּכֹל ָהעֹוְבִדים 

ָּבאּו ִלְראֹות אֹוָתה.

ַּבִציּור ָראּו ֶאת מֶֹׁשה ַרֵּבנּו ִמְתַּפֵלל ִּבירּוָׁשַלִים.

"זֹו ְתמּוָנה ֲחׁשּוָבה ְּביֹוֵתר, ֶׁשַעד ַהיֹום ִאיׁש א ָיַדע ָעֶליָה", ָאַמר ָהִאיׁש. 

"ִהיא ִהְתַגְלָתה ַּבַמְחָסן ֶׁשל ָסְבָתא ֶׁשִלי, ֶׁשא ָיְדָעה ַעד ַּכָמה ַהְיִציָרה ַהזֹו 

ֲחׁשּוָבה. ֲאִני מּוָכן ִלְמּכֹור ָלֶכם אֹוָתה ִּבְסכּום ֶׁשל ִמיְליֹון ֶׁשֶקל ִּבְלַבד (ַרק), 

.""ִּבְגַלל ֶׁשֲאִני חֹוֵׁשב ֶׁשַהָמקֹום ֶׁשָלה הּוא ָּכאן, ְּבמּוֵזיאֹון ַהָתָנ

ַהְמַנֵהל ִהְתַלֵהב ֵמַהיֹוִפי ֶׁשל ַהְתמּוָנה. הּוא ָחַׁשב ַעל ְמאֹות ַאְלֵפי ַהְמַבְקִרים 

ֶׁשָיבֹואּו ִלְראֹות אֹוָתה.

ִּפְתאֹום ַאַחד ָהעֹוְבִדים ָקָרא ְּבקֹול: "ַאל ַתֲאִמינּו ָלִאיׁש ַהֶזה. ַהִציּור ְמזּוָייף 

(א ֲאִמיִתי)!".

ֵּכיַצד ָיַדע ָהעֹוֵבד ֶׁשַהִציּור ְמזּוָייף?

28

ויקיפדיה

ָמה ִמיִלים ַעל ִמיָלה  29ּכַ

עֹוֵרב  
ָלָמה קֹוְרִאים ָלעֹוֵרב ְּבֵׁשם ֶזה?

ִאם ָתִׂשימּו ֵלב, ָלעֹוֵרב ֵיׁש ְׁשֵני 

ְצָבִעים ְמעּוְרָּבִבים: ָׁשחֹור ְוָאפֹור.

ַהֵׁשם 'עֹוֵרב' ָּבא ֵמַהִמיָלה 'ִעְרּבּוב'.

ַגם ַהִמיָלה 'ֶעֶרב' ָּבָאה ֵמַהִמיָלה 

ִעְרּבּוב, ֶׁשֵּכן ְּבאֹוָתה ָׁשָעה, ַהיֹום ְוַהַלְיָלה ִמְתַעְרְּבִבים.
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העולם בכל מכשולים
ַגם ַמְבִקיַע ֶזָהִבי

ְּבהֹוַלְנד
גליק רונן מאת

מסלולי של תחרויות משדרות טלוויזיה תחנות האחרונות, בשנים

מכשולים.

מקימות  חברות אלה, תחרויות של (בגלל) הפופולריות בעקבות

כוחו. את לנסות לכל מי שרוצה לאפשר כדי דומים (אזורים) ִמְתחמים

למה שרואים הדומים מתקנים ובעולם, בישראל אפשר לראות כך

בטלוויזיה.

אתגרים במצרים. בתמונה: מתקן

מאת יעקב כהן
ֶזָהִבי, ַהִיְׂשְרֵאִלי, ֵעָרן ַהַּכדּוַרְגָלן

ַרִּבים ַּבִליָגה ְׁשָעִרים ַמְבִקיַע

ַההֹוַלְנִדית.

ָחְׁשבּו ַרִּבים ַהָׁשָנה, ִּבְתִחיַלת

ַהזֹו. ַלִליָגה ַמְתִאים א ֶׁשֶזָהִבי

ֶׁשהּוא  (ֶהְרָאה) הֹוִכיַח אּוָלם, הּוא

ְׁשָעִרים ֶׁשַמְבִקיַע ַׂשְחָקן ֶנְהָדר

ְּבכֹל ִמְׂשָחק. ִּכְמַעט

ַהְזַמן", ּכֹל ֶׁשִחיַּפְׂשנּו "ֶזה ָהִאיׁש

'ַאְייְנְדהֹוֵבן' ִּבְקבּוַצת אֹוְמִרים

טֹוב, ְּבכֹוֶׁשר "הּוא ַההֹוַלְנִדית.

ְלַנֵצַח". ָלנּו ְועֹוֵזר

ֶאָחד ְוָאֶמִריָקִני ְּבֶסֶרט ִאיָראִני 31ִיְׂשְרֵאִלי,

32
33

שמעוני איילה מאת
ְסּפֹוְרָטֵאי  ַעל ֶסֶרט MGM, ָתִפיק (ַתֲעֶׂשה) ָהָאֶמִריָקִנית, ַהְסָרִטים ֶחְבַרת

ֵאֶלה ְסּפֹוְרָטִאים ָהִאיָראִני. ְׁשֵני מּוָלאי ְוַסִעיד ַהִיְׂשְרֵאִלי מּוִקי ַׂשִגיא ַהג'ּודֹו,

טֹוִבים. ֲחֵבִרים ֵהם ִמחּוץ ַלַתֲחרּויֹות אּוָלם, ְסּפֹוְרִטיִבִיים, ְיִריִבים ֵהם

ָעָׂשה הּוא ְלֶגְרַמְנָיה. ֵמִאיָראן ָּבַרח ְּבג'ּודֹו, ִאיָראן ַאלּוף ְּכָׁשָנה, מּוָלאי, ִלְפֵני

מּול ִיְׂשְרֵאִלים. ְלִהְתָחרֹות א ִמֶמנּו ָדַרׁש ָהִאיָראִני ֶׁשַהִׁשְלטֹון זֹאת ִּבְגַלל

ַהִיְׂשְרֵאִלי. ִמַׂשִגיא – ָצפּוי (ְמתּוְכָנן) ִמָמקֹום א (ֶעְזָרה) ְתִמיָכה ִקיֵּבל הּוא

ָּבעֹוָלם. ִהְתַּפְרֵסם ֶׁשָלֶהם ְוַהִסיּפּור ַלֲחֵבִרים, ָהְפכּו ַהְׁשַנִיים

ג'ּודֹו. ִמַתֲחרּויֹות ָיִביא ִצילּוִמים ַסִעיד, ְוַאף ַאֲחֵרי ָהִאיָראִנים ֶׁשל ַּבִמְרָדף ֶׁשָלֶהם, ַּבִסיּפּור ַהְמׁשּוָתף ַיֲעסֹוק ַהֶסֶרט

.MGM-ְּב אֹוְמִרים ּוֶמַתח", ְסּפֹוְרט ֶׁשל ֲחֵברּות, ִסיּפּור "ֶזה

פייסבוק מתוך    

ֳא

רויטרס



מאת שירה לוי
ֶסְלִפי. ִצילּוֵמי ִּבְגַלל... ֶנֱהָרִגים ַרִּבים ֶׁשְמַטְייִלים ָמָצא עֹוָלִמי ֶמְחָקר

ְלִהְצַטֵלם", ּוְמַעְנְיינֹות ְּכֵדי ְגבֹוהֹות ְנקּודֹות ּבֹוֲחִרים ַרִּבים "ְמַטְייִלים

ְלַסָּכַנת ֵלב ָׂשִמים ּוָפחֹות ַּבִצילּום ְמרּוָּכִזים "ֵהם ַהֶמְחָקר. עֹוְרֵכי אֹוְמִרים

אֹו ֶנֱהָרִגים. ָקֶׁשה ֵהם ִנְפָצִעים ַהזֹו, ִּבְגַלל ַהִטיְּפׁשּות ַהְחָלָקה. ְנִפיָלה אֹו

ַמְגִניב". ִמִצילּום יֹוֵתר ֲחׁשּוִבים ֵהם ֶׁשָלֶכם! ַהַחִיים ַעל ִׁשְמרּו
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ֶסְלִפי! ְזִהירּות,

מתוקה המצאה
מאת יעקב כהן

שממציאים כמדינה ידועה ישראל

הזמן. כל חדשות טכנולוגיות בה

המעניינות ההמצאות אחת אולם,

(אוכל). המזון בתחום דווקא היא

המציאה 'דּו-מתוק' בשם חברה

סוכר. מאוד מעט עם אוכל שממתיק חומר

ערן אומר נשאר", המתוק סוכר, אבל הטעם מעט יש שהמצאנו "בחומר

עוגות שוקולדים, לאכול יכול אחד כל כמעט "כך, מ'דו-מתוק'. ַּבניאל,

בבריאותו". לפגוע מבלי וגלידות

להוריד רוצות כולן החדש. בחומר מתעניינות בעולם רבות מזון חברות

אבל בריאות הלקוחות, על לשמור כדי שלהן הסוכר במוצרים כמות את

בטעם. לפגוע בלי

מתוקים לאכול דברים לחולי סוכרת, שיוכלו טובה במיוחד בשורה זו

לבריאותם. (לפחד) לחשוש בלי

ִלְנָחִׁשים ַגם
ֲחֵבִרים ֵיׁש

36

35

34

ֳא

שמעוני איילה מאת
ַחִיים ְלַבֲעֵלי ֶנְחָׁשִבים ְנָחִׁשים

ֵהם ְלַבד. ִלְחיֹות ֶׁשאֹוֲהִבים

ְלִעִתים ַרק ֵאֶלה ִעם ֵאֶלה ִנְפָגִׁשים

ְרחֹוקֹות. (ְזַמִנים)

ֵאין ֶׁשַלְנָחִׁשים ָחְׁשבּו ַהיֹום ַעד

ְּכָלל. ֶחְבָרִתִיים ְקָׁשִרים

(ַנֲעָׂשה)  ֶׁשֶנֱעַר ֶמְחָקר אּוָלם

א ֶׁשֶזה ִגיָלה ְּבַקַנָדה ָלַאֲחרֹוָנה

.ָּכ ְּבִדיּוק

ֶׁשל ָלְקחּו ְקבּוָצה ַהַמְדָעִנים

ַּבָים (ִאי ְּבַמְלָטה ְנָחִׁשים ֶׁשָחָיה

ִעם אֹוָתם ְוִעְרְּבבּו ַהִתיכֹון),

ׁשֹוִנים ִמְמקֹומֹות ֶׁשֶנֶאְספּו ְנָחִׁשים

סּוג. ּכּוָלם ֵמאֹותֹו ָּבעֹוָלם –

ֶׁשַהְנָחִׁשים ִגילּו ֵהם ְלַהְפָתָעָתם,

ִעם ֶאָחד ִהְתַחְּברּו ִמַמְלָטה

ַיַחד. ְלעּוַמת ּו'ִבילּו' ַהֵׁשִני

ִנְׁשֲארּו ָהֲאֵחִרים ַהְנָחִׁשים זֹאת,

ּבֹוְדִדים.

ַחֵיי ֵיׁש ֶׁשַלְנָחִׁשים ַמְרֶאה "ֶזה

"ְוֶזה ַהַמְדָעִנים. אֹוְמִרים ֶחְבָרה",

ֲחָכִמים ִמָמה יֹוֵתר ֶׁשֵהם אֹוֵמר

ַעְכָׁשיו". ַעד ֲעֵליֶהם ֶׁשָחַׁשְבנּו
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ַתְׁשֵּבץ טּור ֶמְרָּכִזי
ִאם ִתְפְתרּו ֶאת ּכֹל ָהְרָמִזים, ַּבטּור ָהָאפֹור ְתַקְּבלּו ֵׁשם ֶׁשל ָמקֹום ֶׁשמּוְזָּכר 

ְּבִגיָליֹון ֶזה.

ִלְפֵניֶכם ַׁשְרֶׁשֶרת ִמיִלים. ְּבכֹל ַּפַעם, ֵיׁש ְלַהְחִליף אֹות ַאַחת, ּוְלַקֵּבל 

ֶאת ַהִמיָלה ַהֲחָדָׁשה, ַעד ֶׁשַתִגיעּו ַלִמיָלה ָהַאֲחרֹוָנה. ְּכֵדי ַלֲעזֹור 

ָלֶכם, ִהְכַנְסנּו ֶאת ַהִמיָלה ָהִראׁשֹוָנה ְוֶאת ַהִמיָלה ָהַאֲחרֹוָנה.

ְלַהִגיַע ִמִמיָלה ְלִמיָלה

ן מ י מ

ם י ל ס

1. ָגז ֲחַסר ֶצַבע, ֵריַח ְוָטַעם

2. ְמִדיָנה ִמָדרֹום ְלָסעּוְדָיה

3. ג'ּוק, ַמָקק

4. ִׁשיְוויֹון

5. ַהֵהֶפ ֵמ'ִלְכְלכּו'

6. ַהֵהֶפ ֵמ'ִניֵתן'

 .7א ַנָייד

8. סּוס ָצִעיר

9. ָגַמר, ִהְׁשִלים

10. ִתיִקים ִלְנִׂשיַאת ְדָבִרים

1. ָׁשחֹור ְוָלָבן ְּבַיַחד

2. ִעיר ְדרֹוִמית ְּבִיְׂשָרֵאל

3. ַּבַעל ַחִיים ֶׁשזֹוֵחל

4. ַחי ְוׂשֹוֶחה ַּבַמִים

5. ָעִפים ֵמַעל ִיְׂשָרֵאל
    (ְראּו ַעמּוד 1)

6. ___ ֶזָהִבי, ַּכדּוַרְגָלן

7. ַמֶתֶכת ְיָקָרה

8. ְתָאֵרַח ֶאת ָהאֹוִליְמְּפָיאָדה

9. ַהַנָהג ְמסֹוֵבב אֹותֹו

4 3 2 1

2

3

4

ִלְפֵניֶכם ִריּבּוַע ֶקֶסם, ֶׁשּבֹו ַהִמיִלים 

ַהְמאּוָזנֹות ֵהן ַגם ַהִמיִלים ַהְמאּוָנכֹות. 

ַהִאם ַתְצִליחּו ִלְפתֹור ֶאת ָהִריּבּוַע ַהֶזה?

1. חֹוֶדׁש ַאֲחֵרי ִניָסןִריּבּוַע ֶקֶסם

2. ְיַצּפּו ְלטֹוב

3. ִמִׁשְבֵטי ִיְׂשָרֵאל

4. ְמַטֵּפל ְּבחֹוִלים

ַהְתׁשּוָבה ִהיא: _______________________

ִלְפֵניֶכם ְרִׁשיָמה ֶׁשל ַהְגָדרֹות. ַהַּפַעם ֲעֵליֶכם ִלְמצֹוא ִמיִלים ַהַמְתִחילֹות 

ָּבאֹוִתיֹות 'ה' ְו-'מ'.

ָמה ֶהְמֵׁש ַהִמיָלה?
ִלְפֵניֶכם ְרִׁשיָמה ֶׁשל ִמיִלים, ֵחֶלק ֵמֶהן מֹוִפיעֹות ַּבַּכָתבֹות ָּבִעיתֹון. 

ִּכְתבּו ֶאת ַהִמיִלים ַהִנְרָדפֹות ֶׁשָלֶהן. ֵהיָעְזרּו ְּבַמְחָסן ַהִמיִלים ְלָמָטה.

ִמיִלים ִנְרָדפֹות

* ֵאיפֺה * ְמתּוְכָנן * ְזַמן * ִמְסַתֶּכֶלת * ִניָסה ְמאֹוד * 
* ֶהְרָאה * ַתֲעֶׂשה * ֶעְזָרה * ָעְברּו * ְזַמִנים * 

* ְלא ֲעבֹוָדה * ַרק *

1. ִעִתים ___________ 

2. ָצפּוי ___________

3. ְתִמיָכה __________

4. הֹוִכיַח __________

5. ָתִפיק ___________

6. ִהְׁשַתֵדל _________

7. ִמְתּבֹוֶנֶנת _________

8. ִּבְלַבד ___________

9. מּוְבָטִלים ________

10. ְתקּוָפה _________

11. ָחְלפּו __________

12. ֵהיָכן ___________

1. ֵחֶלק ֶׁשַמְמִׁשי ֶאת ָמה ֶׁשָהָיה קֹוֵדם: ֶהְמ _ _ 

2. ְנִתיַנת ַחַוות ַדַעת ִחיּוִבית ַעל ַמֶׁשהּו: ַהְמ _ _ _ 

3. סּוג ֶׁשל ְקִציַצת ָּבָׂשר: ַהְמ _ _ _ _ _

4. ַהְפָׁשָרה: ַהָמ _ _  

5. ַהֵהֶפ ִמ'ְנִחיָתה': ַהְמ _ _ _

6. ִמינּוי ְלֶמֶל: ַהְמ _ _ _  

7. ִאיָׁשה ֶׁשִנְמֵצאת ְּבׁשֹוק: ֲהמ _ _ _ 

8. ֵצ'ק: ַהְמ _ _ _  

9. ַהְרֵּבה ְמאֹוד (ִדּבּוִרי): ָהמ _ _

10. ִמין ִׁשיר ִרְׁשִמי ֶׁשל ְמִדיָנה: ִהְמ _ _ _

המ

. ִעיר ְדרֹוִמית ְּבִיְׂשָרֵאל

. ְתָאֵרַח ֶאת ָהאֹוִליְמְּפָיאָדה

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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...הזוכים בפרסים...הזוכים בפרסים...הזוכים בפרסים...

ירושלים שטיין, לו

ברזיל ברזיליה, סוארז, מרי

ירושלים נעים, אבנר

מעיין כהן, חולון

הרצליה דורנר, אמה

מודיעין בראשי, אפרת

רמלה רופא, יסמין

תל-אביב אילוז, דור

כפר-סבא לוי, מתן

חיפה נעמת, טלי

ַהַתְׁשֵּבִצים: ֶׁשל ַהְתׁשּובֹות ִלְבִדיַקת

ֶׁשָלֶכם ֶהָחָכם ַהֶטֶלפֹון ְּבֶעְזַרת ַהקֹוד ֶאת ִסְרקּו

ָהִעיתֹון. ַּבֲאָתר ַהְתׁשּובֹות ְלַדף ְוַתִגיעּו

ַהָגדֹול                     356ַהַתְׁשֵּבץ מספר

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                               

ָים מּוֶקֶפת 1. ַיָּבָׁשה

ַאְּפִריל ַאֲחֵרי חֹוֶדׁש .2

ְמִחיִרים ָאָדם ֶׁשַמֲעִרי .3

ְיָמִני א .4

ַהֵהֶפ ֵמ'עֹוִנים' .5

ֶהָחִבית ַתְׁשֵּבץ
ֶׁשִלי ָהאּוָלם .6

ֶנְגִדי .7

ֶאְׁשּכֹול, ____ .8

ַהְׁשִליִׁשי רֹאׁש ַהֶמְמָׁשָלה

ִּבְׁשִביִלי .9

מאוזן:

ִּביָרָתה .11 ֶׁשָלנּו. ַהְמִדיָנה .9 ֶצַבע ַהָים. .5 ֶצ'ְכָיה. ִּביַרת .1

ְׂשָפתֹון. .15 אּוָמה. ְלאּום, .14 ִמְׁשָּפט. חֹוק, .12 טֹוְקיֹו. ִהיא

ַּפַחד, ֲחָרָדה. .20 ַהִׁשיִׁשי. ַהֶלֶכת ּכֹוָכב .19 ַהֶּכֶלב. קֹול .17

.'ִמ'ָנמּו ַהֵהֶפ .28 ַעִליז. .26 ְל... ַׁשָיי .25 ָׁשבּור. ֵאינֹו .22

ְׁשִליָלה. ִמיַלת .32 ָּפחֹות. א .30 ַּבָים. ָּכֵאֶלה ַרִּבים ֵיׁש .29

ַעְכָׁשיו. .39 ָׁשָנה. ֲחִמיִׁשים .36 ַהֵּביִצים. ַעל ָיַׁשב .35

ְלא .48 ְלַאט. א .46 רּוִסי. ַמְטֵּבַע .44 ַיַמאי. .42 ָתִמים. .41

ַהֶחְׁשּבֹון. ִמְּפעּולֹות .52 ְמַנְצִחים. ְלא ָׁשֶווה, ַמָצב .50 ָסֵפק.

(ר"ת). ָמקֹום ְמַמֵלא .54 ָמקֹום. .53

מאונך:

ָאֵכן, .4 ּבֹוא ְלפֹה! .3 ִמ'ֵיׁש'. ַהֵהֶפ .2 ְוָלָבן. ָׁשחֹור דֹוב .1

ַעז ָרצֹון .10 ֵמַהְׁשָבִטים. .8 ֶּפרּו. ִּביַרת .7 ִהְרִגיׁשּו. .6 אֹוְמָנם.

ַמֶׁשהּו. .16 ָים. מּוֶקֶפת ַיָּבָׁשה .15 ָרטֹוב. א .13 ֶלֱאכֹול.

ִּכי, .24 ַּבֶּפה. ִנְמֵצאת .23 ְיָקָרה. ֶאֶבן .21 ִאיָׁשה. ֶׁשל ְלבּוׁש .19

ִאיתֹו ּכֹוְתִבים .29 ַּבֲאָדָמה. ּבֹור ָעָׂשה .27 לֹו. ַׁשָיי .26 ֵעֶקב.

ַצַלַחת, .39 ִּבְׁשִבילֹו. .38 תֹוֶקף. ַּבַעל ֶהְסֵּכם .37 ְלַבד. א .36 ֶׁשל ִקילֹו. ָהֶאֶלף ֵחֶלק .34 ַקְרַקע. .33 ְׁשמֹוֶנה. ַאֲחֵרי ָּבא .31 ָׁשחֹור. לּוַח ַעל

ָעַמד. .51 (ר"ת). ִאי-ֶאְפָׁשר .49 ְלַמָגע. ָנִעים .47 ַיְלָדה. .45 ַהַתְרְנגֹולֹות. ֵּבית .43 ַהִמיִנים. ִמִׁשְבַעת .41 ִהְסַתְיימּו. .40 ְקָעָרה ְוכֹוס.

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
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ִהְתָּפְרצּות 
ְּבִאיְנדֹוֶנְזָיה

מאת עמית גרינברג
בנקסי, אומן הרחוב המפורסם ביותר בעולם, הציג יצירה חדשה על 

קיר כלא (בית סוהר) באנגליה. זהו ציור שמראה אסיר בורח מהכלא עם 

מכונת כתיבה - דבר שכבר לא עובדים איתו היום.

הכלא הזה סגור כבר כמה שנים, ולא ברור מה כוונת האומן בציור הזה. 

יש כאלה שחושבים שהוא 'ְמַסֵּפר' על אסיר שנשכח בכלא שנים רבות, 

ורק עכשיו נזכר לברוח. אחרים חושבים שהציור הוא לכבוד ַהסֹוֵפר 

אוסקר וויילד, שהיה כלוא במקום לפני כ-100 שנה.

בכל מקרה, אלפי מעריצים של בנקסי כבר הגיעו למקום כדי לראות את 

היצירה החדשה.

אגב, זהותו של בנקסי לא ידועה מפני שהאומן מסתיר (מחביא) אותה 

ופועל בסודיות.

אומנות על קיר הכלא

מאת איילה שמעוני
ָקאֵרן ֵהְלָמן, ִמָקִליפֹוְרְנָיה 

ֶׁשְּבַאְרצֹות ַהְּבִרית, אֹוֶהֶבת 

ִלְגלֹוׁש ַּבָים. ָקאֵרן, ַּבת ַה-67, 

ֲחֵבָרה ִּבְקבּוַצת ָנִׁשים ְמבּוָגרֹות 

ֶׁשעֹוְסקֹות ִּבְסּפֹוְרט ֶזה.

"ֲאַנְחנּו ַמְרִגיׁשֹות ְצִעירֹות ַּכֲאֶׁשר 

ֲאַנְחנּו גֹוְלׁשֹות ַּבַמִים", ִהיא 

אֹוֶמֶרת. "ֶזה ָדָבר ֶׁשא ָעִׂשיִתי 

קֹוֶדם ָלֵכן, ַוֲאִני ְׂשֵמָחה ַעל ּכֹל 

ֶרַגע ֶׁשִלי ַּבַמִים".

ַּבָׁשִנים ָהַאֲחרֹונֹות, יֹוֵתר ְויֹוֵתר 

ְמבּוָגִרים עֹוְסִקים (עֹוִׂשים) 

ִּבְסּפֹוְרט ִפיִזי, ַגם ַּבֲעָנִפים 

ְמסּוָּכִנים.

ְסּפֹוְרט
ְּבכֺל ִגיל

37

38

39

רויטרס

רויטרס

רויטרס

מאת רונן גליק
ַאֲחֵרי ֶׁשִדיַווְחנּו (ִסיַּפְרנּו) ְּבִגיָליֹון 

355 ַעל ַהר ָגַעׁש ְּבִאיַטְלָיה, ַהר ַגַעׁש 

נֹוַסף ִהְתָּפֵרץ. ַהַּפַעם, ְּבִאיְנדֹוֶנְזָיה.

ַהִהְתָּפְרצּות ֶׁשלֹו ֲחָזָקה ּכֹל-ָּכ, ַעד 

ֶׁשַהַלָּבה ֶׁשלֹו ַמִגיָעה ְלֶמְרָחק ֶׁשל 

ֲחִמיָׁשה ִקילֹוֶמְטִרים.

ֳא


