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ִשׂ ְר ֵאלִי
עוֹד ְמדִינוֹת נִ ְפ ָתחוֹת ַל ַתיָיר ַהי ְ
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בְּרוֹב ְמדִינוֹת ָהעוֹלָם ֲע ַדיִין ֵאין ַתיָירוּת *
ְשׁרוֹת )נוֹ ְתנוֹת(
שׁ ְמאַפ ְ
יֵשׁ ִמ ְספָּר ְמדִינוֹת ֶ

ִשׂ ְר ֵאלִים ְל ִהי ָכּנֵס ֲאלֵי ֶהן *
ְל ַתיָירִים י ְ
ַה ְתנַאיַ ' :דרְכּוֹן יָרוֹק' וּ ְבדִיקַת קוֹרוֹנָה ִל ְפנֵי
ִשׂ ָר ֵאל ֲע ַדיִין סְגוּרָה
ְשׁלָב זֶה ,י ְ
ַה ִטיסָה * בּ ָ
ְל ַתיָירִים *

   

התושבים
מחפשים שם חדש
4

מאת עמית גרינברג
תושבי המועצה האזורית
גליל תחתון לא אוהבים את
השם שלהם ,ובימים אלה הם
מחפשים שם חדש למועצה.
"אנחנו לא נמצאים מתחת לאף
אחד" ,הם אומרים" .זה לא
שם מכובד ולכן אנחנו רוצים
שם אחר שימחיש )יראה( את
הדברים הטובים שיש אצלנו".
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מאת שירה לוי
)ע ְברוּ(
ֲגוּרים ְכּ ָבר ָח ְלפוּ ָ
ָהע ִ
ירוֹפּה.
ֵמ ַעל ִי ְשׂ ָר ֵאל ַבּ ֶד ֶרְ ל ֵא ָ
אוּלםֵ ,ח ֶלק ֵמ ֶהם ֶה ְח ִליט
ָ
ירוֹפּהֶ ,א ָלא
א ְל ַה ְמ ִשׁיְ ל ֵא ָ
ישׁ ֵאר ָכּאן.
ְל ִה ָ
אַשׁ ְקלוֹן,
ַבּ ְתמוּנָהָ ,עגוּר ְליַד ְ
מוּאָר ַעל ְי ֵדי ַה ֶשׁ ֶמשׁ.

רויטרס

ַה ְמכוֹנִית ַה ְמעוֹ ֶפפֶת מוּ ָכנָה
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ִשׂ ְר ֵאלִיִ ,אירָאנִי וְאָ ֶמרִי ָקנִי ְבּ ֶסרֶט ֶא ָחד
יְ
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משולחן העורך

קוראים כותבים
ְשׁר ֶל ֱאכוֹל ָדבָר ָכּזֶה?!
ֵאיֶ אפ ָ
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אוֹכ ִלים ִבּ ְדרוֹם קוֹ ֵריאָה )' ַי ְנשׁוּף'
בּוֹקר ְבּ ַט ַעם ָבּ ָצל יָרוֹק ֶשׁ ְ
אתי ַעל ִד ְגנֵי ַה ֶ
ָק ָר ִ
 .(353אֲנִ י ִבּ ְכ ָלל א ֵמ ִבין ֵאיֶ א ְפ ָשׁר ֶלאֱכוֹל ָד ָבר ָכּזֶהְ ,ו ֵאיַ ט ַעם ֶשׁל ָבּ ָצל יָרוֹק
שׁוֹקוֹלד!
ָ
ַצ ַח ַט ַעם ֶשׁל
יָכוֹל ְלנ ֵ
ַוכּ ַח".
יח ֵאין ְל ִה ְתו ֵ
"על ַט ַעם ְו ֵר ַ
יוֹתר ֶאת ַה ִפּ ְתגָםַ :
ַע ְכ ָשׁיו אֲנִ י ֵמ ִבין טוֹב ֵ
אבי בוגנים ,נתניה

ְמקְדוֹנַ ְלדְ'ס
כֺּל ַהכָּבוֹד ל ֶ
ַל ְד'ס
ֲלים ֶשׁל ֶמ ְקדוֹנ ְ
)הוֹמ ֶל ִסים( ִבּ ְדרוֹם קוֹ ֵריאָהֶ ,שׁ ַה ְמ ַנה ִ
ְ
אתי ַעל ַח ְס ֵרי ַבּ ִית
ָק ָר ִ
יפים ֶשׁ ָל ֶהם )' ַי ְנשׁוּף' .(353
ַמ ְר ִשׁים ָל ֶהם ִלישׁוֹן ַבּ ְסנִ ִ
ָשׁים ַה ִמ ְס ֵכּנִ ים.
ֲגים ָל ֲאנ ִ
ֲלים ֶשׁדוֹא ִ
כֹּל ַה ָכּבוֹד ַל ְמ ַנה ִ
נרי צרפתי ,אשקלון

שׁב ָבּ ֲא ֵחרִים
ֲאנַ ְחנוּ ְצרִיכִים ְל ִה ְת ַח ֵ
ֲליב )' ַי ְנשׁוּף' .(355
כוֹלים ְל ַהע ִ
יקים ֶשׁ ְי ִ
אַר ִט ִ
אתי ֶאת ַה ַכּ ָת ָבה ַעל ָה ְ
ָק ָר ִ
ֲליב.
'א ְס ִקימוֹ' יָכוֹל ְל ַהע ִ
ָד ְע ִתי ֶשׁ ַה ֵשׁם ֵ
א י ַ
יכים ִל ְהיוֹת ְז ִה ִירים ְבּכֹל ָד ָבר ,גַם ִאם הוּא ִנ ְר ֶאה ָלנוּ ָפּשׁוּט.
ַחנוּ ְצ ִר ִ
זֶה ַמ ְר ֶאה ֶשׁ ֲאנ ְ
'א ְס ִקימוֹ'.
יכים ְל ַה ְפ ִסיק ְל ִה ְשׁ ַת ֵמשׁ ַבּ ֵשׁם ֵ
ְל ַד ְע ִתי ,גַם ְבּ ִי ְשׂ ָר ֵאל ְצ ִר ִ
יולי שבתאי ,כרמיאל

א ַהכֺּל נֶ ְח ָמד וְיָפֶה
אַב ִדיָה ְבּ ִעיתוֹן ִמ ְס ָפּר .355
אתי ֶאת ַה ַכּ ָת ָבה ַעל ֵדנִ י ְ
ָק ָר ִ
גוֹר ִמים לוֹ ִ'ל ְסבּוֹל' ְק ָצת.
בוּצה ְ
ְכּ ַת ְב ֶתם ָשׁםֶ ,שׁ ַה ֲח ֵב ִרים ֶשׁלוֹ ַל ְק ָ
ָפה.
ֶח ָמד ְוי ֶ
רוֹאים ֵמ ָרחוֹק הוּא נ ְ
זֶה ַמ ְר ֶאה ֶשׁא כֹּל ָמה ֶשׁ ִ
ֹל-כּ...
ֶח ָמ ָדה כּ ָ
חוֹשׁ ֶבת ֶשׁזוֹ ָמסוֹ ֶרת א נ ְ
אֲנִ י ֶ
ענת באום ,מודיעין
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ִמ ַעט
ַהקוֹרוֹנָה כּ ְ
7
ֵמ ֲאחוֹרֵינוּ
יליוֹנֵי
עוֹלם ִמ ְ
ִבּ ְמ ִדינוֹת שׁוֹנוֹת ָבּ ָ
ָשׁים ִנ ְמ ָצ ִאים ְבּ ֶסגֶר.
ֲאנ ִ
אַרצוֹת
וּב ְ
רוּסיָה ְ
ירוֹפּה ,הוֹדוְּ ,
ְבּ ֵא ָ
ֲד ִיין ְמ ֵל ִאים
חוֹלים ע ַ
ַה ְבּ ִרית ָבּ ֵתי ַה ִ
חוֹלי קוֹרוֹנָה.
ְבּ ֵ
עוּמת זֹאתְ ,בּ ִי ְשׂ ָר ֵאל ַה ַח ִיים
ְל ַ
ילים(
)ח ִיים ְר ִג ִ
חוֹזְ ִרים ְל ִשׁ ְג ָרה ַ
ִכּ ְמ ַעט ְמ ֵלאָה.
ַה ַמ ְח ָמאוֹת ַמ ִגיעוֹת ְל ֶאזְ ְר ֵחי
ַה ְמ ִדינָה ֶשׁ ִמיהֲרוּ ְל ִה ְת ַח ֵסן.
גַם ַמ ֲע ָרַ ה ִחיסוּנִ ים ֶשׁל ִי ְשׂ ָר ֵאל
יל ֵחם
יטבְ ,וזֶה עוֹזֵר ְל ִה ָ
עוֹבד ֵה ֵ
ֵ
טוֹבה.
ַבּקוֹרוֹנָה ְבּצוּ ָרה ָ
ָצ ִרי גַם ָל ֵתת ַמ ְח ָמאוֹת
ַל ֶמ ְמ ָשׁ ָלהֶ ,שׁ ַל ְמרוֹת ֶשׁ ָע ְשׂ ָתה
יחה
ָטעוּיוֹת ָקשׁוֹתִ ,היא ִה ְצ ִל ָ
ַבּר ַעל ַהקוֹרוֹנָה.
ְל ִה ְתג ֵ
ַמ ֵרי
ַל ְמרוֹת זֹאתַ ,הקוֹרוֹנָה א ְלג ְ
ֲד ִיין ָכּאן.
ֵמאֲחוֹ ֵרינוַּ .ה ִווירוּס ע ַ
יכים
ֲד ִיין ְצ ִר ִ
ַחנוּ ע ַ
אוֹמר ֶשׁ ֲאנ ְ
זֶה ֵ
ישׁ ַמע ְלהוֹ ָראוֹת ִמ ְשׂ ָרד
ְל ִה ָ
רוֹפ ִאים.
ַה ְבּ ִריאוּת ְו ָה ְ
נוּכל
ֲשׂה זֹאתְ ,בּ ָקרוֹב ַ
ִאם ַנע ֶ
)ל ַה ְר ִגישׁ
ָוחה ְ
כּוּלנוּ ִל ְנשׁוֹם ִל ְרו ָ
ָ
יצ ְחנוּ ֶאת
ֱמת נִ ַ
טוֹב(ְ ,ו ָל ַד ַעת ֶשׁ ֶבּא ֶ
ַה ַמ ֲח ָלה ַה ָק ָשׁה ַהזוֹ.
יגאל צדקא ,עורך
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ִעיתוֹנֵי יַנְשׁוּף -
ַר ְעיוֹן ְל ַמ ָתנָה!

חדשות בקצרה...
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יטה
ֶסת ֶה ְח ִל ָ
שׁכְּחוּ ֶאת ַהיְ ָלדִים! ַה ְכּנ ֶ
◄ אַל ִת ְ
ֵע )א
)ל ִשׂים( ָבּ ֶר ֶכב ַמ ְכ ִשׁיר ֶשׁמוֹנ ַ
חוֹבה ְל ַה ְת ִקין ָ
ֶשׁ ָ
כּוֹח ְי ָל ִדיםַ .בּ ָשׁ ִנים ָהאַ ֲחרוֹנוֹת
נוֹתן( ֶא ְפ ָשׁרוּת ִל ְשׁ ַ
ֵ
ָהיוּ ִמ ְק ִרים א ְמ ַע ִטים ֶשׁ ְי ָל ִדים ִנ ְשׁ ְכּחוּ
וּב ֵח ֶלק ֵמ ַה ִמ ְק ִרים זֶה ִנ ְג ַמר ְבּאָסוֹן.
ִבּ ְמכוֹנִ יוֹתְ ,

www.hebrewtoday.com
דו-שבועון לחדשות
מהארץ ומהעולם
Bi-Weekly News from Israel
and Around the World

דוּבּר
ִשׂ ָר ֵאל ִחי ְסנָה עוֹ ְבדִים ִמיַ ְרדֵןְ .מ ָ
◄יְ
ילת,
עוֹב ִדים ַבּ ְמלוֹנוֹת ְבּ ֵא ַ
ְבּ ֶאזְ ָר ִחים י ְַר ֵדנִ ים ֶשׁ ְ
רוֹצים ְל ָהגֵן ַעל ַה ְבּ ִריאוּת ֶשׁ ָל ֶהם וְ ַעל ַה ְבּ ִריאוּת
ַחנוּ ִ
וְ חוֹזְ ִרים ְלי ְַר ֵדן כֹּל יוֹםֲ " .אנ ְ
אוֹמ ִרים ְבּ ָב ֵתי ַה ָמלוֹן.
אוֹר ִחים ֶשׁ ָלנוּ"ְ ,
ֶשׁל ָה ְ
ילה ִמ ְפּנֵי
ֲד ִיין א ָח ְזרוּ ִל ְפ ִעילוּת ְר ִג ָ
◄ ֵאיפֺה ַה ֶמ ְל ָצרִים? ִמ ְס ָעדוֹת ַרבּוֹת ע ַ
"בּ ְג ַלל ַהקוֹרוֹנָהַ ,ה ֶמ ְל ָצ ִרים ְמ ַק ְבּ ִלים
ֲבוֹדהִ .
רוֹצים ַל ֲחזוֹר ַלע ָ
ֶשׁ ַה ֶמ ְל ָצ ִרים א ִ
ֲלי ַה ִמ ְס ָעדוֹת,
אוֹמ ִרים ַבּע ֵ
ֲבוֹדה"ְ ,
רוֹצים ַל ֲחזוֹר ַלע ָ
ֶכּ ֶסף ֵמ ַה ְמ ִדינָה וְ ָל ֵכן ֵהם א ִ
קוֹר ִאים ַל ְמ ִדינָה ְל ַה ְפ ִסיק ְל ַשׁ ֵלם ָל ֶהם ֶכּ ֶסף.
ֶשׁ ְ
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רויטרס

"בּ ְג ַלל
ימןִ .
◄ אַרְצוֹת ַה ְבּרִית ֵה ֵחלָה ) ִה ְת ִחילָה( ְל ַה ֲעבִיר ָמזוֹן )אוֹכֶל( ְל ֵת ָ
חוֹשׁ ִשׁים )פּוֹ ֲח ִדים( ִמ ַמ ָצב ֶשׁל ָר ָעב ִקיצוֹ ִניֶ ,שׁיָכוֹל
ַחנוּ ְ
ִמ ְל ֶח ֶמת ָה ֶאזְ ָר ִחים ָשׁםֲ ,אנ ְ
אַרצוֹת ַה ְבּ ִרית.
אוֹמ ִרים ְבּ ְ
)לעֲשׂוֹת( ְל ָמוֶות"ְ ,
ִל ְגרוֹם ַ
חוֹק ִריםֶ ,שׁ ָע ְקרוּ ֵע ִצים
◄ ַה ְפ ָת ָעה :יַ ַער ָצפוּף פָּחוֹת טוֹב ַל ְסבִיבָהָ .כִּ גילוּ ְ
)ל ֲחתוֵֹ (ח ֶלק ֵמ ָה ֵע ִצים
ְבּ ַכ ָמה ְי ָערוֹת ְבּ ִי ְשׂ ָר ֵאלַ .ה ַמ ְס ָקנָה ֶשׁ ָל ֶהםָ :צ ִריִ ל ְכרוֹת ַ
"כּ ֶשׁיֵשׁ ֶרוַוח ֵבּין
יוֹתרְ .
מוֹח טוֹב ֵ
נוֹתרוּ ) ִנ ְשׁאֲרוּ( ִל ְצ ַ
)ל ֵתת( ָל ֵע ִצים ֶשׁ ְ
אַפ ֵשׁר ָ
ְכּ ֵדי ְל ְ
חוֹק ִרים.
אוֹמ ִרים ַה ְ
יוֹתר ַח ְמ ָצן"ְ ,
ַיצ ִרים( ֵ
)מי ְ
יקים ְ
ָה ֵע ִציםֵ ,הם גַם ְמ ִפ ִ
ַפּן,
יעה ֶמ ְמ ֶשׁ ֶלת י ָ
הוֹד ָ
ִימ ְפּיָאדָה ַהקְרוֹבָה – לְא ַתיָירִיםָ .כִּ 
◄ ָהאוֹל ְ
יכּנֵס
יוּכלוּ ְל ִה ָ
ַפּן ְ
הוֹדיעוּ ֶשׁ ַרק ֶא ְז ְר ֵחי י ָ
ָפּ ִנים ִ
ָאדהַ .הי ָ
ימ ְפּי ָ
אוֹל ְ
ָשׁם ִת ְת ַקיֵים ָה ִ
מוּכים.
יצ ַט ְדיוֹנִ ים ,וְ גַם זֶה ְבּ ִמ ְס ָפּ ִרים ְנ ִ
ָל ִא ְ
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ִשׂ ְר ֵאלִי
ְמדִינוֹת נִ ְפ ָתחוֹת ַל ַתיָיר ַהי ְ

9

מאת יגאל צדקא
ַה ַתיָירוּת ְבּרוֹב
ֲד ִיין א
עוֹלם ע ַ
ָה ָ
נִ ְפ ְת ָחה ,אַ יֵשׁ
ְמ ִדינוֹת ֶשׁ ְכּ ָבר
)נוֹתנוֹת(
אַפ ְשׁרוֹת ְ
ְמ ְ
ָירים ְל ַב ֵקר
ְל ַתי ִ
ֶא ְצ ָלן.
מתוך יוטיוב
  
ֵהן ְמ ַק ְבּלוֹת
ֲשׁר ִי ְשׂ ָר ֵאל
ַבּר ַעל ַהקוֹרוֹנָהַ ,כּא ֶ
ָירים ַרק ִמ ְמ ִדינוֹת ֶשׁ ִה ְצ ִליחוּ ְל ִה ְתג ֵ
ַתי ִ
ימה.
נִ ְמ ֵצאת ְבּרֹאשׁ ָה ְר ִשׁ ָ
יהן
ֲל ֶ
ימת ַה ְמ ִדינוֹת ֶשׁ ַמ ְז ִמינוֹת א ֵ
רוֹאַטיָה ִה ְצ ָט ְר ָפה ִל ְר ִשׁ ַ
ָלאַ ֲחרוֹנָה ,גַם ְק ְ
ִי ְשׂ ְר ֵא ִלים.
אוֹמ ִרים
חוּסנִ ים"ְ ,
רוּקה'ֶ ,שׁרוֹב ָה ֶא ְז ָר ִחים ֶשׁ ָלה ְמ ָ
" ִי ְשׂ ָר ֵאל ִהיא ְמ ִדינָה ' ְי ָ
'ד ְרכּוֹן יָרוֹק'
מוּבן נְ ַק ֵבּל ַרק ֶאת ִמי ֶשׁיֵשׁ לוֹ ַ
ַחנוּ ַכּ ָ
רוֹאַטיָהֲ " .אנ ְ
ִבּ ְק ְ
יסה".
יקת קוֹרוֹנָה ִל ְפנֵי ַה ִט ָ
ילית ִבּ ְב ִד ַ
תוֹצאָה ְשׁ ִל ִ
יבּל ָ
וְ ֶשׁ ִק ֵ
יפים ְל ַבלוֹת ְבּ ִי ְשׂ ָר ֵאל.
וּמ ְע ִד ִ
ֵבּינְ ַת ִיים ,רוֹב ַה ִי ְשׂ ְר ֵא ִלים א ָט ִסים ְלחוּ"ל ַ

ַה ִת ְקוָוה חוֹזֶרֶת ְל ֵאילַת
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מאת עמית גרינברג
תוֹשׁ ֵבי
ִבּזְ ַמן ַהקוֹרוֹנָה ,רוֹב ָ
)לא
מוּב ָט ִלים ְ
ילת ָהיוּ ְ
ֵא ַ
אָגים
מוּד ִ
ֲבוֹדה(ֵ .הם ָהיוּ ְ
ע ָ
ֵמ ֶה ָע ִתיד ֶשׁל ָה ִעיר
ָירוּתיתֶ ,שׁנִ ְשׁ ֲא ָרה ְלא
ַה ַתי ִ
וּלא ְמקוֹמוֹת
ָירים ְ
ַתי ִ
יח"צ
 
ֲבוֹדה.
ע ָ
ָירים ַה ִי ְשׂ ְר ֵא ִלים חוֹ ְז ִרים ָל ִעיר.
אוּלםַ ,בּ ָשׁבוּעוֹת ָהאַ ֲחרוֹנִ ים ַה ַתי ִ
ָ
ילתִ " .י ְשׂ ְר ֵא ִלים ַר ִבּים ְמ ַפ ֲח ִדים
אוֹמ ִרים ְבּ ֵא ַ
רוֹאים ִשׁינוּי גָדוֹל"ְ ,
ַחנוּ ִ
" ֲאנ ְ
ילם(".
)בּ ְשׁ ִב ָ
ילת ִהיא ִפּ ְתרוֹן טוֹב ַבּעֲבוּ ָרם ִ
ָלטוּס ְלחוּ"ל וְ ָל ֵכן ֵא ַ
קוּפת ) ְז ַמן( ַה ַק ִיץְ ,כּ ֵדי ִל ְמשׁוֹ עוֹד וָעוֹד
ירוּעים ִל ְת ַ
יריָיה ְמ ַת ְכנְ נִ ים ֵא ִ
ָבּ ִע ִ
ִי ְשׂ ְר ֵא ִלים ָל ִעיר.
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טיסות
זה רע!
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אֳ
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מאת שירה לוי
כידוע ,וירוס הקורונה פגע
בתיירות העולמית ומספר
הטיסות ירד כמעט לאפס.
רבים נפגעו מכך ,אך בכל זאת
יצא מזה משהו טוב – פחות
זיהום אוויר.
עכשיו ,אנשי איכות הסביבה
אומרים שמי שטס ,בעצם פוגע
בכדור הארץ.
"אל תטוסו" ,הם מבקשים.
למעשה ,עוד לפני תקופת )זמן(
הקורונה דיברו בעולם נגד
טיסות ,ועכשיו הקריאות האלה
רק גוברות )מתחזקות(.
קשה להאמין שאנשים יפסיקו
לטוס לגמרי ,אולם במדינות
מסויימות אנשים כבר בוחרים
לנסוע ברכבות במקום לטוס.

כתבו
לעורך "ינשוף"!
החלוץ  52ירושלים 9626903
yigal@hebrewtoday.com

ִמ ַעט ְמלֵאָה
כְּ

12

מאת עמית גרינברג
יוֹתר( ְמאוֹד ֶאת ַה ַמ ָצב ַבּ ִכּ ֶנ ֶרת.
)עשׂוּ טוֹב ֵ
יפּרוּ ָ
ַה ְג ָשׁ ִמים ֶשׁ ָהיוּ ַהחוֹ ֶרף ִשׁ ְ
יפּ ַתח.
ָשׁה( ֶשׁ ִהנֵה ַה ִכּ ֶנ ֶרת ִמ ְת ַמ ֵלאת ְו ֶשׁ ֶס ֶכר ְדגַנְ יָה ִי ָ
)ה ְרג ָ
חוּשׁה ַ
ָה ְי ָתה ְת ָ
ישׁ ֵאר
ַמ ֵרי ְו ַה ָשׁנָה ַה ֶס ֶכר ִבּ ְדרוֹם ָה ֲאגַם ִי ָ
אוּלםַ ,ה ִכּ ֶנ ֶרת א ִה ְת ַמ ְלאָה ְלג ְ
ָ
ָסגוּר.
יע ְל ִשׂיאוֹ
)גוֹבה( ַה ַמ ִים ַבּ ִכּ ֶנ ֶרת י ִַג ַ
טוּחים ֶשׁ ַבּ ָשׁנָה ַה ָבּאָה ִמ ְפ ָלס ַ
ַחנוּ ְבּ ִ
" ֲאנ ְ
אוֹמ ִרים ְבּ ִמ ְנ ֶה ֶלת ַה ִכּ ֶנ ֶרת.
תוֹח ֶאת ַה ֶס ֶכר"ְ ,
נוּכל ִל ְפ ַ
וְ ַ

ְקנָסוֹת וּ ַמ ֲאסָר
ְבּ ִאינְדוֹנֶזְיָה
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מאת שירה לוי
נוֹשׂא
לוֹק ִחים ֶאת ֵ
ְבּ ִאי ְנדוֹ ֶנ ְזיָה ְ
דוֹלה.
ַהקוֹרוֹנָה ִבּ ְר ִצינוּת ְג ָ
כּוּלם
יעה ֶשׁ ָ
הוֹד ָ
ַה ֶמ ְמ ָשׁ ָלה ִ
וּמי ֶשׁ ְי ָס ֵרב
ָיבים ְל ִה ְת ַח ֵסןִ ,
ַחי ִ
ָבוֹה.
)א י ְַס ִכּים(ְ ,י ַק ֵבּל ְקנָס ג ַ
)חוֹשׁ ִבים
ְ
שׁוֹק ִלים
ַבּ ֶמ ְמ ָשׁ ָלה גַם ְ
ַלעֲשׂוֹת( ְל ַה ְכ ִניס ַס ְר ָבנֵי ִחיסוּנִ ים
ַל ֶכּ ֶלא.
ִאי ְנדוֹנֶזְ יָה ִהיא ַה ְמ ִדינָה
שׁוֹק ֶלת ֶאת ָה ִענְ יָין.
ָה ִראשׁוֹנָה ֶשׁ ֶ
ֵילכוּ
ֲחרוֹת י ְ
ַה ִאם גַם ְמ ִדינוֹת א ֵ
יה(?
יה )אַ ֲח ֶר ָ
בוֹת ָ
ְבּ ִע ְק ֶ
חוֹבה ְל ִה ְת ַח ֵסן ,אַ
ְבּ ִי ְשׂ ָר ֵאל ֵאין ָ
ַה ַל ַחץ ַעל ַה ַס ְר ָבנִ ים גָדוֹל.

רויטרס

מה מפריע לאיסלנדים לישון?

14

אֳ

מאת רונן גליק
בחודשים האחרונים ,תושבי אי
בדרום איסלנד לא יכולים לישון.
הסיבה  -רעידות אדמה.
מתברר שבחודשים האחרונים היו
באיסלנד כ 40-אלף רעידות אדמה!
"אנחנו מרגישים את האדמה זזה כל
הזמן" ,אומרים תושבי האי" .אנחנו
לא מפחדים ,אנחנו פשוט מותשים
)עייפים מאוד( .אנחנו רוצים לישון".
מדענים חושבים שזה סימן שבתוך זמן
   
קצר תהיה שם רעידת אדמה חזקה .ביחד
עם רעידת האדמה תהיה גם התפרצות של לבה )אדמה חמה ונוזלית(" .הלבה תתפרץ לגובה רב" ,הם אומרים.
ממשלת איסלנד כבר הכינה סירות ,כדי לאפשר )לתת( לתושבי האי לברוח במהירות.

Pixabay
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מדע ומחשבים

בעריכת אבי גלבוע

האם ההגה יפסיק להיות עגול?

15

אֳ

מאת עמית גרינברג
חברת הרכב 'טסלה' החלה )התחילה( לייצר מכוניות
ללא הגה עגול )ראו תמונה(.
ב'טסלה' אומרים שההגה שלהם בטיחותי יותר ,שכן
בזמן תאונה ,אם הנהג 'יעוף' קדימה ,הוא לא יקבל
מכה מההגה הנמוך יחסית.
   
אולם ,רבים מאמינים שההגה הרגיל לא ייעלם מהעולם.
"הרבה יותר קל ונוח לנהוג בהגה עגול" ,אומרים נהגים.
לכן נראה שיצרניות הרכב ימשיכו בינתיים לייצר הגה עגול...

ַמעוֹ ֶפפֶת מוּ ָכנָה
ַמכוֹנִית ה ְ
הְ

יח"צ

ְכּדַאי ֶל ֱאכוֹל ִעם
ַהיָ ַדיִים

16
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מאת יעקב כהן
עוּפה ָח ָדשׁ,
ֲפילוּ ָט ָסה .זֶהוּ ְכּ ִלי ְת ָ
מוּכנָה ַוא ִ
עוֹפ ֶפת ְכּ ָבר ָ
ַה ְמכוֹנִ ית ַה ְמ ֶ
וּב ַה ְת ָח ָלה ְי ַשׁ ֵמשׁ ַרק ְכּמוֹנִ ית ְ)ראוּ ְתמוּנָה(.
ֶשׁנִ ְר ֶאה ְכּמוֹ ְמכוֹנִ ית ְ
ֲבוֹדה ֶד ֶר
יע ַלע ָ
יוֹתר( ְל ַה ִג ַ
ַע ִדיפוּ ) ִי ְרצוּ ֵ
ָשׁים ַר ִבּים י ְ
"בּתוַֹ כּ ָמה ָשׁ ִניםֲ ,אנ ִ
ְ
יוֹא ִליַ ,מנְ ָכּ"ל
אוֹמר ד"ר ָר ִפי ֵ
)מ ֵל ִאים("ֵ ,
ֲמוּסים ְ
ישׁים ָהע ִ
ָה ֲא ִוויר ְוא ַבּ ְכּ ִב ִ
יוּחד
דוּבּר ִבּ ְמ ָ
"מ ָ
עוֹפ ֶפתְ .
ַה ֶח ְב ָרה ַה ִי ְשׂ ְר ֵא ִלית ֶשׁ ָבּ ְנ ָתה ֶאת ַהמוֹנִ ית ַה ְמ ֶ
חוֹלים
יע ִבּ ְמ ִהירוּת ְל ִ
ָיבים ְל ַה ִג ַ
רוֹפ ִאים ֶשׁ ַחי ִ
וּב ְ
ירים ְ
ֲשׁ ִ
ֲס ִקים ע ִ
ְבּאַנְ ֵשׁי ע ָ
דוֹמה".
ְו ַכ ֶ
)נוֹתן( ָלה ִלנְ חוֹת ִכּ ְמ ַעט ְבּכֹל
אַפ ֵשׁר ֵ
ָפ ִיים ,וְ זֶה ְמ ְ
ַבּ ְמכוֹ ִנית ַה ִי ְשׂ ְר ֵא ִלית ֵאין ְכּנ ַ
דוֹלה ְכּמוֹ ָמטוֹס.
ָמקוֹםִ ,כּי ִהיא א ְג ָ

Pixabay

מאת שירה לוי
ֲשׂה( ְבּאַנְ ְג ִליָה
ֶמ ְח ָקר ֶשׁ ֶנ ֱע ַרַ ) נע ָ
ָד ִיים.
ילה ֶשׁ ְכּ ַדאי ֶלאֱכוֹל ִעם ַהי ַ
ִג ָ
אָכלוּ
ָשׁים ֶשׁ ְ
חוֹק ִרים ָמ ְצאוּ ֶשׁ ֲאנ ִ
ַה ְ
אוֹכל
ָד ִיים ִה ְר ִגישׁוּ ֶשׁ ָה ֶ
ִעם ַהי ַ
יוֹתר.
ָט ִעים ֵ
ֵהם גַם ִגילוּ ֶשׁ ְי ָל ִדים ְק ַטנִ ים
יפים
ֲד ִ
ָד ִיים ַמע ִ
אוֹכ ִלים ַבּי ַ
ֶשׁ ְ
יאים.
ֲכ ִלים ְבּ ִר ִ
יוֹתר( ַמא ָ
רוֹצים ֵ
) ִ
ֲבים ֶלאֱכוֹל
אַתם אוֹה ִ
אַז ִאם ֶ

יח"צ
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ָד ִיים ,יֵשׁ ָל ֶכם ֵתירוּץ טוֹב.
ַבּי ַ

יָ ִמ ים ְמ י ּּו ָח ִד ים ַּב ׁ ָש נָ ה

18

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

 9בְּאַ ְפּרִיל – יוֹם ַה ַחדֶ -קרֶן
ֲמינִ ים ְבּ ִקיוּמוֹ .אִַ מ ְת ָבּ ֵרר
ד-ק ֶרן הוּא ַבּ ַעל ַח ִיים ִד ְמיוֹ ִני ֶשׁ ְי ָל ִדים ַר ִבּים ַמא ִ
ַח ֶ
וּב ָצ ְר ַפת.
יקר ְבּאַ ְנ ְג ִליָה ְ
ָריםְ ,בּ ִע ָ
ֲמינִ ים בּוֶֹ ,א ָלא גַם ְמבוּג ִ
ֶשׁא ַרק ְי ָל ִדים ַמא ִ
קוֹט ַלנְ ד.
אוּמית ֶשׁל ְס ְ
ֲפילוּ ַה ַחיָה ַה ְל ִ
ד-ק ֶרן הוּא א ִ
ַה ַח ֶ
עוֹלם.
וּמ ִציל ֶאת ָה ָ
אָדם ַ
יוּח ִדיםִ .עם ַהכּוֹחוֹת ָה ֵא ֶלה הוּא עוֹזֵר ִל ְבנֵי ָ
ד-ק ֶרן יֵשׁ כּוֹחוֹת ֶק ֶסם ְמ ָ
ְל ִפי ָהאַגָדוֹתַ ,ל ַח ֶ
יעים ָל ֶכם ְל ַציֵיר
ַחנוּ ַמ ִצ ִ
טוּח ֶשׁ ִת ְמ ְצאוָּ .ל ֵכן ֲאנ ְ
ד-ק ֶרן ,א ָבּ ַ
חוֹג ִגים ֶאת ַהיוֹם ַהזֶה? ְל ַצ ֲע ֵרנוִּ ,אם ְת ַח ְפּשׂוּ ַח ֶ
אָז ֵאיְ 
יהם.
ֲל ֶ
י-ק ֶרן וְ ִל ְראוֹת ְס ָר ִטים ע ֵ
ַח ֵד ֶ

מה צועק שומר הלילה מראש המגדל?
מאת רונן גליק
בכל לילה ,בעיר לוּזאן 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 החברוּת
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

19

אֳ

רויטרס

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.
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סיפורים מכאן ומשם ומכל העולם
חינה ,טבעות ורובה

חיילים
ופרחים

20

חינה הוא סוג של קישוט זמני שמציירים על הגוף .במדינות רבות
משתמשים בחינה בחגיגות משפחתיות.
בתמונה ,חיילת עם קישוטי חינה על הידיים.
חיילת זו שייכת לצבא של שבט ַה ָס ָה ָרוִ וי שבאלג'יריה .שבט זה נלחם
על עצמאות במדבר הסהרה ולכן יש לו צבא מסודר.
אגב ,בשבט זה לנשים יש מעמד גבוה יותר משל הגברים ,ובגלל זה,
מספר הנשים בצבא שלו גבוה.

21

עד לפני כמה שנים ,אזור חצי
האי קרים היה שייך לאוקראינה,
אך רוסיה שלחה לשם חיילים
וכבשה את המקום.
רוב האוקראינים נגד הפעילות
של רוסיה בחצי האי .אולם,
חלק מהם דווקא שמח לראות
את החיילים הרוסים ,כמו
האישה שבתמונה.
היא הביאה לחיילים פרחים,
ואף הצטלמה איתם.

הפגנה שמחה וצבעונית
יש הפגנות שבהן המפגינים כועסים מאוד.
בהפגנות סוערות במיוחד ,המפגינים גם
עלולים )יכולים( להיאבק בשוטרים ולהגיע
למצבים אלימים.
אולם ,מתברר שיש הפגנות שמחות ,כמו זו
שבתמונה.
אלה נשים הודיות שמפגינות לקידום )בעד(
מעמד האישה .הן באו להפגנה בבגדים
מסורתיים ועם כלי נגינה .השוטרים שהיו
בסביבה דווקא נהנו מההפגנה הרגועה הזו.
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אֳ

הסלפי של נור

מאת כתבי רויטרס ברחבי העולם

23

נור מוחמד ממצרים היא גולשת בסקטבורד.
היא עושה זאת בצורה מקצועית ומשתתפת בתחרויות.
לאחרונה ,השתתפה נור בתחרות 'רד בול' שנערכה
)היתה( בקהיר.
לאחר התרגיל שהיא ביצעה )עשתה( ,היא הצטלמה
ליד השלט של התחרות ,למזכרת.
"אני אישה דתייה וזה לא מפריע לי לעסוק בספורט",
אומרת נור" .אפשר לשלב )לחבר( בין שני הדברים בלי בעיות בכלל".

סֵבל מיותר

24

צילום ברגע הנכון...

25

תימן היא מדינה ענייה מאוד
שנמצאת מדרום לערב הסעודית
העשירה .בין שתי המדינות
יש מלחמה ארוכה וקשה.
האזרחים התימנים סובלים מאוד
מהמלחמה הזו ,ורבים נמצאים
על סף )קרוב( רעב.
השכר הממוצע בתימן שווה
ל 500-שקלים בחודש ,והוא לא
מספיק לקיום משפחה בכבוד.
האו"ם מסייע )עוזר( לאזרחי
המדינה במזון )אוכל( וכסף ,אך
רק מעטים נהנים מזה.
בתמונה :כסף תימני מוכן
לחלוקה לאזרחים עניים.

רויטרס

לפעמים ,יוצאת לנו תמונה טובה רק בגלל מזל.
אולם ,צלמים רבים מתכננים את התמונות שלהם מראש בזהירות רבה.
הם מוצאים את הזווית הנכונה וממתינים )מחכים( לרגע הנכון כדי
ללחוץ על כפתור הצילום.
זה מה שעשה הצלם ַקאי ַפ ֵפ ְנ ַבּך .הוא חיכה לקופץ הסקי בתמונה
בנקודה מסויימת ,בדיוק בזמן השקיעה.
ואכן ,התוצאה שהוא הגיע אליה מרשימה )יפה( ביותר" .זה לא היה קל
להגיע לצילום הזה" ,סיפר קאי" .אבל זה היה שווה את המאמץ".
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סיפור קצר
ֲחזָרָה ַליַלְדוּת

26

ישׁה ַה ֲח ָכ ָמה
)ה ֵשׁם ֶשׁ ָלה( ֶשׁל ָה ִא ָ
ְשׁ ָמה ַ

ישׁה
הוּא ֶה ְח ִליט ְל ַב ֵקר גַם ֵא ֶצל ָה ִא ָ

אוּלי ֶא ְמ ָצא ֶאת ַהי ְַל ָדה ֶשׁל
"ח ֵכּהַ ,
ַ

מוּכּר ְבּכֹל ַה ְמ ִדינָהְ ,ו ַר ִבּים ָפּ ְגשׁוּ
ָהיָה ָ
אוֹתה ְכּ ֵדי ִל ְלמוֹד ִמ ֶמנָה.
ָ

ַה ֲח ָכ ָמה.
יה
ִבּ ְג ַלל ֶשׁ ִהיא ָג ָרה ֶבּ ָה ִריםַ ,ה ֶד ֶרֵ א ֶל ָ

ָצאָה שׁוּב.
אָמ ָרה וְ י ְ
ַה ְשׁ ֵכנִ ים"ְ ,
ישׁה ִעם
ֲרוּכּהָ ,חזְ ָרה ָה ִא ָ
אַחר ָשׁ ָעה א ָ
ְל ַ

ָשׁים ְבּכֹל ָשׁ ָעה ִמ ְשׁעוֹת
יבּ ָלה ֲאנ ִ
ִהיא ִק ְ
מוּכנָה ַלעֲנוֹת ַעל כֹּל
ַהיוֹם ְו ָה ְי ָתה ָ

ֲרוּכּה וְ ָק ָשׁה וְ ַרק ִבּ ְשׁ ַעת ֶע ֶרב
ָה ְי ָתה א ָ
יתהַ .ל ְמרוֹת זֹאתִ ,היא
יע ָה ִאישׁ ְל ֵב ָ
ִה ִג ַ

ְשׁנֵי ְל ָח ִמים ַח ִמים.
אוֹתם ,וְ נִ ְכנְ ָסה ְל ַכ ָמה
ישׁה לוֹ ָ
ִהיא ִה ִג ָ

ְשׁ ֵא ָלה.
יוֹשׁ ֶבת ִמ ַת ַחת ְל ֵעץ
ִל ְפ ָע ִמיםָ ,ה ְי ָתה ֶ

יבּ ָלה אוֹתוֹ ְבּ ִשׂ ְמ ָחה.
ִק ְ
"אין ִלי ָכּאן
אָמ ָרה לוֵֹ .
"ס ַלח ִלי"ְ ,
ְ

ַדקוֹת ְל ֶא ָחד ַה ֲח ָד ִרים.
)איפֹה( ַהי ְַל ָדה ֶשׁי ְָר ָדה ַל ְכּ ָפר?",
יכן ֵ
"ה ָ
ֵ

)מ ְס ַת ֶכּ ֶלת(
ָשׁעוֹת אֲרוּכּוֹתִ ,מ ְתבּוֹ ֶננֶת ִ

אוֹת .אֲנִ י
כוֹלה ְל ַכ ֵבּד ְ
ַמ ֶשׁהוּ ֶשׁ ֲא ִני ְי ָ

ישׁה ָחזְ ָרה.
אַחר ֶשׁ ָה ִא ָ
ָשׁאַל ָה ִאישׁ ְל ַ

אוֹתן
שׁוֹת ֶקתְ .בּ ָ
ַבּנוֹף ֶשׁ ִמ ָס ִביב וְ ֶ
כּוּלם י ְָדעוֶּ ,שׁאָסוּר ְל ַד ֵבּר
ָשׁעוֹתָ ,

אַתה
ֲרוּכּה וְ ֶשׁ ָ
ית ֶד ֶר א ָ
יוֹד ַעת ֶשׁ ָע ִשׂ ָ
ַ
אַחת
ֲב ֵקשׁ ֵמ ַ
ָצ ִריֶ לאֱכוֹלְ .כּ ָבר א ַ

"אֲנִ י ִהיא ַהי ְַל ָדה"ָ ,ענְ ָתה לוֹ.
ֲשׁר ָצ ִרי ,אֲנִ י חוֹ ֶז ֶרת
"ל ְפ ָע ִמיםַ ,כּא ֶ
ִ

יתה.
ִא ָ
יקהֵ ,הם
ָעים ֶשׁל ַה ְשׁ ִת ָ
"ל ְפ ָע ִמיםָ ,ה ְרג ִ
ִ

וּל ָה ִביא
ַה ְי ָלדוֹת ֶשׁ ָכּאן ָל ֶר ֶדת ַל ְכּ ָפר ְ
ֲפיָיה ַמ ֶשׁהוּ ֶלאֱכוֹל".
ֵמ ַה ַמא ִ

ימי ַהי ְַלדוּת ֶשׁ ִלי .אָז אֲנִ י
ֶאל ַע ְצ ִמיִ ,ל ֵ
עוֹשׂים.
עוֹשׂה ְד ָב ִריםֶ ,שׁ ַרק ְי ָל ִדים ִ
ָ

יוֹתר"ִ ,ה ְס ִבּי ָרה.
שׁוּבים ְבּ ֵ
ָעים ַה ֲח ִ
ָה ְרג ִ
ֲכי
לוֹמ ִדים ֵמ ֶהם ה ִ
ָעים ֶשׁ ְ
"א ֶלה ֵהם ָה ְרג ִ
ֵ
ַה ְר ֵבּה".
יע גַם ְלאוֹזְ נָיו
ישׁה ִה ִג ַ
ְשׁ ָמה ֶשׁל ָה ִא ָ

אתי
אָמר ָלה" .א ָבּ ִ
יכה"ַ ,
"אַת א ְצ ִר ָ
ְ
אוֹכל".
ִבּ ְשׁ ִביל ָה ֶ
ֲשׁר
וּל ָה ִבין ַכּא ֶ
אָדם יָכוֹל ִל ְלמוֹד ְ
"אין ָ
ֵ
ֲשׁר ַה ֶבּ ֶטן
"כּא ֶ
אָמ ָרהַ .
הוּא ָר ֵעב"ְ ,

ישׁה ְכּמוֹ י ְַל ָדהָ .כּ
ֲבל אָז אֲנִ י ַמ ְר ִג ָ
אָ
יכה ְמ ַעט זְ ַמן ְכּ ֵדי ַל ֲחזוֹר ְל ִמי
ֶשׁאֲנִ י ְצ ִר ָ
ֶשׁאֲנִ י ַע ְכ ָשׁיו".
ישׁה ,וְ ֵה ִבין
ָשׁ ַמע ָהאוֹ ֵר ַח ֶאת ִד ְב ֵרי ָה ִא ָ

מוֹע
יפּשׂ ָת ִמיד ִל ְשׁ ַ
ָקןֶ ,שׁ ִח ֵ
אָדם ז ֵ
ֶשׁל ָ
ָדד ִמ ָמקוֹם
חוֹכ ָמה .הוּא נ ַ
עוֹד ִד ְב ֵרי ְ

יקה ,גַם ַה ַמ ְח ָשׁבוֹת ֵריקוֹת".
ֵר ָ
ֲתה
ָצאָה ַל ֲח ַצר ַה ַבּ ִית ,אַ א ָרא ָ
ִהיא י ְ

חוֹכ ָמה
ֶשׁהוּא ָמ ָצא ִמי ֶשׁ ְת ַל ֵמד אוֹתוֹ ְ
וְ ַד ַעת.

ְל ָמקוֹם ְכּ ֵדי ִל ְלמוֹד עוֹד וָעוֹד.

אַף י ְָל ָדה.

הוקי באגם הקרח
מאת רונן גליק
אגם ַבּייקל שבצפון רוסיה הוא אחד
האגמים הגדולים ביותר בעולם.
בכל שנה ,האגם קופא ורבים מגיעים
למקום כדי ליהנות מפעילויות ספורט.
אחת מהן היא משחק הוקי קרח על
מגרש קפוא )בתמונה(.
אם אתם רוצים להשתתף במשחקים
האלה ,כדאי שתמהרו ,מפני שהקרח
יפשיר )יהפוך למים( בקרוב...
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אֳ

ָשׁית
חִידָה ַבּל ִ

ָמים
שׁ ָצרִי חוֹ ְקרִים ֲחכ ִ
יֵשׁ ִמ ְקרִים ֶ

קצר ולעניין

28

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

שׁל דוֹרֶה
ַה ִציוּר ַהיָקָר ֶ
ֶח ַשׁב ְל ֶא ָחד ִמ ַציָי ֵרי ַה ָתנָ"
גוּס ַטב דוֹ ֶרה נ ְ
ְ
עוֹס ִקים
יוּרים ֶשׁלוֹ ְ
עוֹלםַ .ה ִצ ִ
יוֹתר ָבּ ָ
פוּר ָס ִמים ְבּ ֵ
ַה ְמ ְ
יוּרים,
פוּר ָס ִמיםְ .ל ִפי ַה ִצ ִ
ְבּ ִסיפּוּ ֵרי ַה ָתנָ"ַ ה ְמ ְ
אָהב ְמאוֹד ֶאת ַה ָתנָ"
ֶא ְפ ָשׁר ִל ְראוֹת ֶשׁדוֹ ֶרה ַ
יוּרים ְי ָתאֲרוּ ְבּ ִדיוּק ֶאת
יסה ְמאוֹד( ֶשׁ ַה ִצ ִ
וְ ִה ְשׁ ַת ֵדל )נִ ָ
סוּפּר.
ָמה ֶשׁ ְמ ָ
ויקיפדיה

ֲשׁר יוֹם
ַה ְתמוּנוֹת ֶשׁל דוֹ ֶרה ָשׁווֹת ֶכּ ֶסף ַרבָ .ל ֵכןַ ,כּא ֶ
עוֹב ִדים
אָדם נִ ְכנַס ְלמוּזֵיאוֹן ַה ָתנָ"ִ עם ְתמוּנָה ֶשׁל דוֹ ֶרהִ ,מיָד כֹּל ָה ְ
ֶא ָחדָ ,
אוֹתה.
ָבּאוּ ִל ְראוֹת ָ
ירוּשׁ ַל ִים.
ַבּ ִציוּר ָראוּ ֶאת מ ֶֹשׁה ַר ֵבּנוּ ִמ ְת ַפּ ֵלל ִבּ ָ
אָמר ָה ִאישׁ.
יה"ַ ,
ָדע ָע ֶל ָ
יוֹתרֶ ,שׁ ַעד ַהיוֹם ִאישׁ א י ַ
שׁוּבה ְבּ ֵ
"זוֹ ְתמוּנָה ֲח ָ
ַל ָתה ַבּ ַמ ְח ָסן ֶשׁל ָס ְב ָתא ֶשׁ ִליֶ ,שׁא י ְָד ָעה ַעד ַכּ ָמה ַה ְי ִצי ָרה ַהזוֹ
"היא ִה ְתג ְ
ִ
יליוֹן ֶשׁ ֶקל ִבּ ְל ַבד ) ַרק(,
אוֹתה ִבּ ְסכוּם ֶשׁל ִמ ְ
מוּכן ִל ְמכּוֹר ָל ֶכם ָ
שׁוּבה .אֲנִ י ָ
ֲח ָ
חוֹשׁב ֶשׁ ַה ָמקוֹם ֶשׁ ָלה הוּא ָכּאןְ ,בּמוּזֵיאוֹן ַה ָתנָ"."
ִבּ ְג ַלל ֶשׁאֲנִ י ֵ
אַל ֵפי ַה ְמ ַב ְק ִרים
יוֹפי ֶשׁל ַה ְתמוּנָה .הוּא ָח ַשׁב ַעל ְמאוֹת ְ
ַהל ִה ְת ַל ֵהב ֵמ ַה ִ
ַה ְמנ ֵ
אוֹתה.
ֶשׁיָבוֹאוּ ִל ְראוֹת ָ
ֲמינוּ ָל ִאישׁ ַהזֶהַ .ה ִציוּר ְמזוּיָיף
עוֹב ִדים ָק ָרא ְבּקוֹל" :אַל ַתא ִ
אַחד ָה ְ
ִפּ ְתאוֹם ַ
ֲמ ִיתי(!".
)א א ִ
שׁ ַה ִציוּר ְמזוּיָיף?
כֵּי ַצד יָדַע ָהעוֹבֵד ֶ
ְתשׁוּבָה:
ירוּשׁ ַל ִים.
עוֹלם א ָהיָה ִבּ ָ
עוֹלם א ִנ ְכנַס ְל ֶא ֶרץ ִי ְשׂ ָר ֵאלְ ,ו ָל ֵכן הוּא ֵמ ָ
מ ֶֹשׁה ַר ֵבּנוּ ֵמ ָ

ַּכ ָמ ה ִמ ילִ ים ַע ל ִמ ילָ ה
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ועזים יש מבטא
לפרות ִ
שמיוחד לאזור בו הם חיים.
אם הם יעברו לאזור אחר,
הם ְי ַשׁנוּ 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.

עוֹרֵב
קוֹר ִאים ָלעוֹ ֵרב ְבּ ֵשׁם זֶה?
ָל ָמה ְ
ִאם ָת ִשׂימוּ ֵלבָ ,לעוֹ ֵרב יֵשׁ ְשׁנֵי
עוּר ָבּ ִביםָ :שׁחוֹר וְ אָפוֹר.
ְצ ָב ִעים ְמ ְ
'ע ְרבּוּב'.
ילה ִ
ַה ֵשׁם 'עוֹ ֵרב' ָבּא ֵמ ַה ִמ ָ
ילה
'ע ֶרב' ָבּאָה ֵמ ַה ִמ ָ
ילה ֶ
גַם ַה ִמ ָ
אוֹתה ָשׁ ָעהַ ,היוֹם ְו ַה ַל ְי ָלה ִמ ְת ַע ְר ְבּ ִבים.
ִע ְרבּוּבֶ ,שׁ ֵכּן ְבּ ָ
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מלך הלבבות
הוא המלך
היחידי
בחפיסת
הקלפים ללא שפם.
 85%מהצמחים בעולם
נמצאים מתחת לפני הים.
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ְאָמרִי ָקנִי ְבּ ֶסרֶט ֶאחָד
ִשׂ ְר ֵאלִי ,אִירָאנִי ו ֶ
יְ
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מאת איילה שמעוני
פּוֹר ָט ֵאי
ֲשׂה( ֶס ֶרט ַעל ְס ְ
)תע ֶ
יקנִ יתָ ,MGM ,ת ִפיק ַ
אָמ ִר ָ
ֶח ְב ַרת ַה ְס ָר ִטים ָה ֶ
פּוֹר ָט ִאים ֵא ֶלה
מוּלאי ָה ִאי ָראנִ יְ .שׁנֵי ְס ְ
מוּקי ַה ִי ְשׂ ְר ֵא ִלי וְ ַס ִעיד ָ
ַהג'וּדוַֹ ,שׂ ִגיא ִ
טוֹבים.
אוּלםִ ,מחוּץ ַל ַת ֲחרוּיוֹת ֵהם ֲח ֵב ִרים ִ
יב ִייםָ ,
פּוֹר ִט ִ
יבים ְס ְ
ֵהם ְי ִר ִ
ֶר ַמנְ יָה .הוּא ָע ָשׂה
מוּלאי ,אַלוּף ִאי ָראן ְבּג'וּדוָֹ ,בּ ַרח ֵמ ִאי ָראן ְלג ְ
ִל ְפנֵי ְכּ ָשׁנָהָ ,
זֹאת ִבּ ְג ַלל ֶשׁ ַה ִשׁ ְלטוֹן ָה ִאי ָראנִ י ָד ַרשׁ ִמ ֶמנוּ א ְל ִה ְת ָחרוֹת מוּל ִי ְשׂ ְר ֵא ִלים.
תוּכנָן( – ִמ ַשׂ ִגיא ַה ִי ְשׂ ְר ֵא ִלי.
)מ ְ
)ע ְז ָרה( ִמ ָמקוֹם א ָצפוּי ְ
יכה ֶ
יבּל ְת ִמ ָ
הוּא ִק ֵ

   

מתוך פייסבוק

עוֹלם.
ַה ְשׁ ַנ ִיים ָה ְפכוּ ַל ֲח ֵב ִריםְ ,ו ַה ִסיפּוּר ֶשׁ ָל ֶהם ִה ְת ַפּ ְר ֵסם ָבּ ָ
ילוּמים ִמ ַת ֲחרוּיוֹת ג'וּדוֹ.
ָביא ִצ ִ
שׁוּתף ֶשׁ ָל ֶהםַ ,בּ ִמ ְר ָדף ֶשׁל ָה ִאי ָראנִ ים אַ ֲח ֵרי ַס ִעיד ,וְ אַף י ִ
ַה ֶס ֶרט ַיעֲסוֹק ַבּ ִסיפּוּר ַה ְמ ָ
אוֹמ ִרים ְבּ.MGM -
וּמ ַתח"ְ ,
פּוֹרט ֶ
"זֶה ִסיפּוּר ֶשׁל ֲח ֵברוּתְ ,ס ְ

מכשולים בכל העולם
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זֶ ָהבִי ַמ ְבקִי ַע גַם
בְּהוֹ ַלנְד

אֳ
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מאת רונן גליק
בשנים האחרונות ,תחנות טלוויזיה משדרות תחרויות של מסלולי
מכשולים.
בעקבות )בגלל( הפופולריות של תחרויות אלה ,חברות מקימות
ִמ ְתחמים )אזורים( דומים כדי לאפשר לכל מי שרוצה לנסות את כוחו.
כך אפשר לראות בישראל ובעולם ,מתקנים הדומים למה שרואים
בטלוויזיה.
בתמונה :מתקן אתגרים במצרים.

רויטרס

רויטרס
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מאת יעקב כהן
ֶה ִבי,
ַה ַכּדוּ ַר ְג ָלן ַה ִי ְשׂ ְר ֵא ִליֵ ,ע ָרן ז ָ
יע ְשׁ ָע ִרים ַר ִבּים ַבּ ִליגָה
ַמ ְב ִק ַ
הוֹל ְנ ִדית.
ַה ַ
ילת ַה ָשׁנָהַ ,ר ִבּים ָח ְשׁבוּ
ִבּ ְת ִח ַ
ֶה ִבי א ַמ ְת ִאים ַל ִליגָה ַהזוֹ.
ֶשׁז ָ
)ה ְראָה( ֶשׁהוּא
יח ֶ
הוֹכ ַ
אוּלם ,הוּא ִ
ָ
יע ְשׁ ָע ִרים
ֶה ָדר ֶשׁ ַמ ְב ִק ַ
ַשׂ ְח ָקן נ ְ
ִכּ ְמ ַעט ְבּכֹל ִמ ְשׂ ָחק.
יפּ ְשׂנוּ כֹּל ַהזְ ַמן",
"זֶה ָה ִאישׁ ֶשׁ ִח ַ
הוֹבן'
בוּצת 'אַ ְיינְ ְד ֵ
אוֹמ ִרים ִבּ ְק ַ
ְ
כוֹשׁר טוֹב,
הוֹלנְ ִדית" .הוּא ְבּ ֶ
ַה ַ
ַצ ַח".
ְועוֹזֵר ָלנוּ ְלנ ֵ

זְהִירוּתֶ ,ס ְלפִי!

שׁים
גַם ִלנְ ָח ִ
יֵשׁ ֲח ֵברִים
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מאת איילה שמעוני
ֲלי ַח ִיים
ֶח ָשׁ ִבים ְל ַבע ֵ
נְ ָח ִשׁים נ ְ
ֲבים ִל ְחיוֹת ְל ַבדֵ .הם
ֶשׁאוֹה ִ
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מאת שירה לוי
ילוּמי ֶס ְל ִפי.
ילים ַר ִבּים ֶנ ֱה ָר ִגים ִבּ ְג ַללִ ...צ ֵ
עוֹל ִמי ָמ ָצא ֶשׁ ְמ ַט ְי ִ
ֶמ ְח ָקר ָ
וּמ ַע ְנ ְיינוֹת ְכּ ֵדי ְל ִה ְצ ַט ֵלם",
ילים ַר ִבּים בּוֹ ֲח ִרים נְ קוּדוֹת ְגבוֹהוֹת ְ
"מ ַט ְי ִ
ְ
וּפחוֹת ָשׂ ִמים ֵלב ְל ַס ָכּנַת
רוּכּ ִזים ַבּ ִצילוּם ָ
"הם ְמ ָ
עוֹר ֵכי ַה ֶמ ְח ָקרֵ .
אוֹמ ִרים ְ
ְ
יפּשׁוּת ַהזוֵֹ ,הם ִנ ְפ ָצ ִעים ָק ֶשׁה אוֹ ֶנ ֱה ָר ִגים.
ילה אוֹ ַה ְח ָל ָקהִ .בּ ְג ַלל ַה ִט ְ
ְנ ִפ ָ
יוֹתר ִמ ִצילוּם ַמ ְג ִניב".
שׁוּבים ֵ
ִשׁ ְמרוּ ַעל ַה ַח ִיים ֶשׁ ָל ֶכם! ֵהם ֲח ִ

ָשׁים ֵא ֶלה ִעם ֵא ֶלה ַרק ְל ִע ִתים
ִנ ְפג ִ
)זְ ַמנִ ים( ְרחוֹקוֹת.
ַעד ַהיוֹם ָח ְשׁבוּ ֶשׁ ַל ְנ ָח ִשׁים ֵאין
ְק ָשׁ ִרים ֶח ְב ָר ִת ִיים ְכּ ָלל.
ֲשׂה(
אוּלם ֶמ ְח ָקר ֶשׁ ֶנ ֱע ַרַ ) נע ָ
ָ

ילה ֶשׁזֶה א
ַדה ִג ָ
ָלאַ ֲחרוֹנָה ְבּ ַקנ ָ
ְבּ ִדיוּק ָכּ.
בוּצה ֶשׁל
ַה ַמ ְד ָע ִנים ָל ְקחוּ ְק ָ
)אי ַבּיָם
נְ ָח ִשׁים ֶשׁ ָחיָה ְבּ ַמ ְל ָטה ִ
אוֹתם ִעם
ַה ִתיכוֹן( ,וְ ִע ְר ְבּבוּ ָ
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ֶא ְספוּ ִמ ְמקוֹמוֹת שׁוֹנִ ים
נְ ָח ִשׁים ֶשׁנ ֶ
כּוּלם ֵמאוֹתוֹ סוּג.
עוֹלם – ָ
ָבּ ָ
ְל ַה ְפ ָת ָע ָתםֵ ,הם ִגילוּ ֶשׁ ַהנְ ָח ִשׁים
ִמ ַמ ְל ָטה ִה ְת ַח ְבּרוּ ֶא ָחד ִעם
עוּמת
ַחדְ .ל ַ
וּ'בילוּ' י ַ
ַה ֵשׁ ִני ִ
ֲח ִרים נִ ְשׁאֲרוּ
זֹאתַ ,ה ְנ ָח ִשׁים ָהא ֵ
בּוֹד ִדים.
ְ
"זֶה ַמ ְר ֶאה ֶשׁ ַל ְנ ָח ִשׁים יֵשׁ ַחיֵי
אוֹמ ִרים ַה ַמ ְד ָענִ ים" .וְ זֶה
ֶח ְב ָרה"ְ ,
יוֹתר ֲח ָכ ִמים ִמ ָמה
אוֹמר ֶשׁ ֵהם ֵ
ֵ
יהם ַעד ַע ְכ ָשׁיו".
ֲל ֶ
ֶשׁ ָח ַשׁ ְבנוּ ע ֵ
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המצאה מתוקה
מאת יעקב כהן
ישראל ידועה כמדינה שממציאים
בה טכנולוגיות חדשות כל הזמן.
אולם ,אחת ההמצאות המעניינות
היא דווקא בתחום המזון )אוכל(.
חברה בשם 'דוּ-מתוק' המציאה
חומר שממתיק אוכל עם מעט מאוד סוכר.
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"בחומר שהמצאנו יש מעט סוכר ,אבל הטעם המתוק נשאר" ,אומר ערן
ַבּניאל ,מ'דו-מתוק'" .כך ,כמעט כל אחד יכול לאכול שוקולדים ,עוגות
וגלידות מבלי לפגוע בבריאותו".
חברות מזון רבות בעולם מתעניינות בחומר החדש .כולן רוצות להוריד
את כמות הסוכר במוצרים שלהן כדי לשמור על בריאות הלקוחות ,אבל
בלי לפגוע בטעם.
זו בשורה טובה במיוחד לחולי סוכרת ,שיוכלו לאכול דברים מתוקים
בלי לחשוש )לפחד( לבריאותם.
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ְל ַהגִי ַע מִמִילָה לְמִילָה

שׁבֵּץ טוּר ֶמ ְר ָכּזִי
ַת ְ

וּל ַק ֵבּל
אַחתְ ,
יליםְ .בּכֹל ַפּ ַעם ,יֵשׁ ְל ַה ְח ִליף אוֹת ַ
ֵיכם ַשׁ ְר ֶשׁ ֶרת ִמ ִ
ִל ְפנ ֶ
ילה ָהאַ ֲחרוֹנָהְ .כּ ֵדי ַלעֲזוֹר
ילה ַה ֲח ָד ָשׁהַ ,עד ֶשׁ ַת ִגיעוּ ַל ִמ ָ
ֶאת ַה ִמ ָ
ילה ָהאַ ֲחרוֹנָה.
ילה ָה ִראשׁוֹנָה וְ ֶאת ַה ִמ ָ
ַסנוּ ֶאת ַה ִמ ָ
ָל ֶכםִ ,ה ְכנ ְ

ִאם ִת ְפ ְתרוּ ֶאת כֹּל ָה ְר ָמזִ יםַ ,בּטוּר ָהאָפוֹר ְת ַק ְבּלוּ ֵשׁם ֶשׁל ָמקוֹם ֶשׁמוּ ְז ָכּר
יליוֹן זֶה.
ְבּ ִג ָ

יח וְ ָט ַעם
 .1גָז ֲח ַסר ֶצ ַבעֵ ,ר ַ

י

מ

מ

ַחד
ָ .1שׁחוֹר וְ ָל ָבן ְבּי ַ

ן

1

רוֹמית ְבּ ִי ְשׂ ָר ֵאל
ִ .2עיר ְד ִ
.

2

עוּדיָה
ְ .2מ ִדינָה ִמ ָדרוֹם ְל ָס ְ

זוֹחל
ַ .3בּ ַעל ַח ִיים ֶשׁ ֵ

3

 .3ג'וּקַ ,מ ָקק

שׂוֹחה ַבּ ַמ ִים
ַ .4חי וְ ֶ

4

ִ .4שׁיוְ ויוֹן

ָ .5ע ִפים ֵמ ַעל ִי ְשׂ ָר ֵאל
)ראוּ ַעמוּד (1
ְ

ַ .5ה ֵה ֶפֵ מ ִ'ל ְכ ְלכוּ'

6

ֶה ִביַ ,כּדוּ ַר ְג ָלן
 ___ .6ז ָ

יתן'
ַ .6ה ֵה ֶפֵ מ'נִ ֵ

8

ָאדה
ימ ְפּי ָ
אוֹל ְ
ְ .8תאָ ֵר ַח ֶאת ָה ִ
.

 .8סוּס ָצ ִעיר

סוֹבב אוֹתוֹ
ַהג ְמ ֵ
ַ .9הנ ָ

ָמרִ ,ה ְשׁ ִלים
 .9ג ַ

ס

ל

ם

י

רִיבּוּ ַע ֶק ֶסם

1

2

ילים
יבּוּע ֶק ֶסםֶ ,שׁבּוֹ ַה ִמ ִ
ֵיכם ִר ַ
ִל ְפנ ֶ
ילים ַה ְמאוּנָכוֹת.
ַה ְמאוּזָנוֹת ֵהן גַם ַה ִמ ִ
יבּוּע ַהזֶה?
ַה ִאם ַת ְצ ִליחוּ ִל ְפתוֹר ֶאת ָה ִר ַ

3

4

שׁ הַמִילָה?
ֶמ ֵ
ָמה ה ְ
ילים ַה ַמ ְת ִחילוֹת
יכם ִל ְמצוֹא ִמ ִ
ֲל ֶ
ימה ֶשׁל ַה ְג ָדרוֹתַ .ה ַפּ ַעם ע ֵ
ֵיכם ְר ִשׁ ָ
ִל ְפנ ֶ
אוֹתיוֹת 'ה' ְו'-מ'.
ָבּ ִ

קוֹדםֶ :ה ְמ _ _
ֵ .1ח ֶלק ֶשׁ ַמ ְמ ִשׁיֶ את ָמה ֶשׁ ָהיָה ֵ
יוּבית ַעל ַמ ֶשׁהוַּ :ה ְמ _ _ _
 .2נְ ִתינַת ַחוַות ַד ַעת ִח ִ
יצת ָבּ ָשׂרַ :ה ְמ _ _ _ _ _
 .3סוּג ֶשׁל ְק ִצ ַ
ַ .4ה ְפ ָשׁ ָרהַ :ה ָמ _ _
יתה'ַ :ה ְמ _ _ _
ַ .5ה ֵה ֶפִ מ'נְ ִח ָ
ִ .6מינוּי ְל ֶמ ֶלַ :ה ְמ _ _ _
ישׁה ֶשׁנִ ְמ ֵצאת ְבּשׁוֹק :הֲמ _ _ _
ִ .7א ָ
ֵ .8צ'קַ :ה ְמ _ _ _
בּוּרי(ָ :המ _ _
)ד ִ
ַ .9ה ְר ֵבּה ְמאוֹד ִ
ִ .10מין ִשׁיר ִר ְשׁ ִמי ֶשׁל ְמ ִדינָהִ :ה ְמ _ _ _
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7

ַ .7מ ֶת ֶכת ְי ָק ָרה

 .7א ַניָיד

יקים ִלנְ ִשׂיאַת ְד ָב ִרים
ִ .10ת ִ

5

המ

9

ַה ְתשׁוּבָה ִהיא_______________________ :
2

3

4

יסן
חוֹדשׁ אַ ֲח ֵרי ִנ ָ
ֶ .1
ְ .2י ַצפּוּ ְלטוֹב
ִ .3מ ִשׁ ְב ֵטי ִי ְשׂ ָר ֵאל
חוֹלים
ְ .4מ ַט ֵפּל ְבּ ִ

מִילִים נִ ְרדָפוֹת
מוֹפיעוֹת ַבּ ַכּ ָתבוֹת ָבּ ִעיתוֹן.
יליםֵ ,ח ֶלק ֵמ ֶהן ִ
ימה ֶשׁל ִמ ִ
ֵיכם ְר ִשׁ ָ
ִל ְפנ ֶ
ילים ְל ָמ ָטה.
יעזְ רוּ ְבּ ַמ ְח ָסן ַה ִמ ִ
ילים ַהנִ ְר ָדפוֹת ֶשׁ ָל ֶהןֵ .ה ָ
ִכּ ְתבוּ ֶאת ַה ִמ ִ

ִ .1ע ִתים ___________

ִ .7מ ְתבּוֹ ֶננֶת _________

ָ .2צפוּי ___________

ִ .8בּ ְל ַבד ___________

יכה __________
ְ .3ת ִמ ָ

מוּב ָט ִלים ________
ְ .9

יח __________
הוֹכ ַ
ִ .4

קוּפה _________
ְ .10ת ָ

ָ .5ת ִפיק ___________

ָ .11ח ְלפוּ __________

ִ .6ה ְשׁ ַת ֵדל _________

יכן ___________
ֵ .12ה ָ

* ֵאיפֺה * ְמתוּ ְכנָן * זְ ַמן * ִמ ְס ַת ֶכּלֶת * נִיסָה ְמאוֹד *
ְמנִים *
שׂה * ֶעזְרָה * ָעבְרוּ * ז ַ
* ֶהרְאָה * ַת ֲע ֶ
* לְא ֲעבוֹדָה * רַק *

שׁבֵּץ ַהגָדוֹל
ַה ַת ְ

מספר 356

מאוזן:
ִ .1בּי ַרת ֶצ ְ'כיָהֶ .5 .צ ַבע ַהיָםַ .9 .ה ְמ ִדינָה ֶשׁ ָלנוִּ .11 .בּי ָר ָתה
אוּמהְ .15 .שׂ ָפתוֹן.
טוֹקיוֹ .12 .חוֹקִ ,מ ְשׁ ָפּטְ .14 .לאוּםָ ,
ִהיא ְ
ישׁיַ .20 .פּ ַחדֲ ,ח ָר ָדה.
כּוֹכב ַה ֶל ֶכת ַה ִשׁ ִ
 .17קוֹל ַה ֶכּ ֶלבָ .19 .
ֵ .22אינוֹ ָשׁבוּרַ .25 .שׁיָיְ לַ .26 ...ע ִליזַ .28 .ה ֵה ֶפִ מ'נָמוּ.'
ילה.
ילת ְשׁ ִל ָ
 .29יֵשׁ ַר ִבּים ָכּ ֵא ֶלה ַבּיָם .30 .א ָפּחוֹתִ .32 .מ ַ
ישׁים ָשׁנָהַ .39 .ע ְכ ָשׁיו.
יציםֲ .36 .ח ִמ ִ
ָשׁב ַעל ַה ֵבּ ִ
 .35י ַ
רוּסי .46 .א ְלאַטְ .48 .לא
ַמאיַ .44 .מ ְט ֵבּ ַע ִ
ָ .41ת ִמים .42 .י ַ
ַצ ִחיםִ .52 .מ ְפּעוּלוֹת ַה ֶח ְשׁבּוֹן.
ָס ֵפקַ .50 .מ ָצב ָשׁוֶוהְ ,לא ְמנ ְ
ָ .53מקוֹםְ .54 .מ ַמ ֵלא ָמקוֹם )ר"ת(.

1

2

3

9

12

13

17

18
22

24

4

5

6

7

10

11

14

15

16

19

20

21

23

25

26

28

27

29

30

32

8

33

31

34

מאונך:
אָכן,
 .1דוֹב ָשׁחוֹר וְ ָל ָבןַ .2 .ה ֵה ֶפִ מ'יֵשׁ' .3 .בּוֹא ְלפֹה! ֵ .4
41
45
44
43
42
אוֹמנָםִ .6 .ה ְר ִגישׁוִּ .7 .בּי ַרת ֶפּרוֵּ .8 .מ ַה ְשׁ ָב ִטיםָ .10 .רצוֹן ַעז
ְ
46
47
48
49
50
51
מוּק ֶפת יָםַ .16 .מ ֶשׁהוּ.
ַבּ ָשׁה ֶ
ֶלאֱכוֹל .13 .א ָרטוֹב .15 .י ָ
52
53
54
ישׁהֶ .21 .א ֶבן ְי ָק ָרה .23 .נִ ְמ ֵצאת ַבּ ֶפּהִ .24 .כּי,
ְ .19לבוּשׁ ֶשׁל ִא ָ
כּוֹת ִבים ִאיתוֹ
ֲד ָמהְ .29 .
ֵע ֶקבַ .26 .שׁיָי לוָֹ .27 .ע ָשׂה בּוֹר ַבּא ָ
תוֹקףִ .38 .בּ ְשׁ ִבילוַֹ .39 .צ ַל ַחת,
לוּח ָשׁחוֹרָ .31 .בּא אַ ֲח ֵרי ְשׁמוֹנֶהַ .33 .ק ְר ַקעֵ .34 .ח ֶלק ָה ֶא ֶלף ֶשׁל ִקילוֹ .36 .א ְל ַבדֶ .37 .ה ְס ֵכּם ַבּ ַעל ֶ
ַעל ַ
י-א ְפ ָשׁר )ר"ת(ָ .51 .ע ַמד.
ָעים ְל ַמגָעִ .49 .א ֶ
ְק ָע ָרה וְ כוֹסִ .40 .ה ְס ַת ְיימוִּ .41 .מ ִשׁ ְב ַעת ַה ִמינִ יםֵ .43 .בּית ַה ַת ְר ְנגוֹלוֹת .45 .י ְַל ָדה .47 .נ ִ
35

שׁבֵּץ ֶה ָחבִית
ַת ְ

36

37

38

...הזוכים בפרסים...הזוכים בפרסים...הזוכים בפרסים...
לו שטיין ,ירושלים

אפרת בראשי ,מודיעין

מוּק ֶפת יָם
ַבּ ָשׁה ֶ
 .1י ָ

אוּלם ֶשׁ ִלי
ָ .6ה ָ

מרי סוארז ,ברזיליה ,ברזיל

יסמין רופא ,רמלה

אַפּ ִריל
חוֹדשׁ אַ ֲח ֵרי ְ
ֶ .2

 .7נ ְֶג ִדי

אבנר נעים ,ירושלים

דור אילוז ,תל-אביב

ֲריְ מ ִח ִירים
אָדם ֶשׁ ַמע ִ
ָ .3

ֶ ____ .8א ְשׁכּוֹל,
ישׁי
רֹאשׁ ַה ֶמ ְמ ָשׁ ָלה ַה ְשׁ ִל ִ

מעיין כהן ,חולון

מתן לוי ,כפר-סבא

אמה דורנר ,הרצליה

טלי נעמת ,חיפה

ַ .5ה ֵה ֶפֵ מ'עוֹנִ ים'

ילי
ִ .9בּ ְשׁ ִב ִ

 .4א ְי ָמנִ י

39

40

יקת ַה ְתשׁוּבוֹת ֶשׁל ַה ַת ְשׁ ֵבּ ִצים:
ִל ְב ִד ַ
ִס ְרקוּ ֶאת ַהקוֹד ְבּ ֶעזְ ַרת ַה ֶט ֶלפוֹן ֶה ָח ָכם ֶשׁ ָל ֶכם
ֲתר ָה ִעיתוֹן.
וְ ַת ִגיעוּ ְל ַדף ַה ְתשׁוּבוֹת ַבּא ָ

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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ִה ְת ָפּרְצוּת
ְבּ ִאינְדוֹנֶזְיָה

37

מאת רונן גליק
יליוֹן
יפּ ְרנוּ( ְבּ ִג ָ
)ס ַ
ַוחנוּ ִ
אַ ֲח ֵרי ֶשׁ ִדיו ְ
ַעשׁ
יט ְליָהַ ,הר ג ַ
ָעשׁ ְבּ ִא ַ
ַ 355על ַהר ג ַ
נוֹסף ִה ְת ָפּ ֵרץַ .ה ַפּ ַעםְ ,בּ ִאינְ דוֹנֶזְ יָה.
ַ
ֹל-כַּ ,עד
ָקה כּ ָ
ַה ִה ְת ָפּ ְרצוּת ֶשׁלוֹ ֲחז ָ
יעה ְל ֶמ ְר ָחק ֶשׁל
ֶשׁ ַה ַל ָבּה ֶשׁלוֹ ַמ ִג ָ
ילוֹמ ְט ִרים.
ישׁה ִק ֶ
ֲח ִמ ָ

אומנות על קיר הכלא

רויטרס

38

אֳ

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.
'מ ַס ֵפּר' על אסיר שנשכח בכלא שנים רבות,
יש כאלה שחושבים שהוא ְ
סוֹפר
ורק עכשיו נזכר לברוח .אחרים חושבים שהציור הוא לכבוד ַה ֵ
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.

סְפּוֹרְט
בְּכֺל גִיל

39

רויטרס

מאת איילה שמעוני
יפוֹרנְ יָה
ָקא ֵרן ֵה ְל ָמןִ ,מ ָק ִל ְ
אוֹה ֶבת
אַרצוֹת ַה ְבּ ִריתֶ ,
ֶשׁ ְבּ ְ
ִל ְגלוֹשׁ ַבּיָםָ .קא ֵרןַ ,בּת ַה,67-
ָשׁים ְמבוּגָרוֹת
בוּצת נ ִ
ֲח ֵב ָרה ִבּ ְק ַ
פּוֹרט זֶה.
עוֹסקוֹת ִבּ ְס ְ
ֶשׁ ְ
ֲשׁר
ַחנוּ ַמ ְר ִגישׁוֹת ְצ ִעירוֹת ַכּא ֶ
" ֲאנ ְ
גוֹלשׁוֹת ַבּ ַמ ִים"ִ ,היא
ַחנוּ ְ
ֲאנ ְ
יתי
אוֹמ ֶרת" .זֶה ָד ָבר ֶשׁא ָע ִשׂ ִ
ֶ
קוֹדם ָל ֵכןַ ,ו ֲא ִני ְשׂ ֵמ ָחה ַעל כֹּל
ֶ
ֶרגַע ֶשׁ ִלי ַבּ ַמ ִים".
יוֹתר
יוֹתר וְ ֵ
ַבּ ָשׁ ִנים ָהאַ ֲחרוֹנוֹתֵ ,
)עוֹשׂים(
ִ
עוֹס ִקים
ָרים ְ
ְמבוּג ִ
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רויטרס

ָפים
פּוֹרט ִפי ִזי ,גַם ַבּ ֲענ ִ
ִבּ ְס ְ
סוּכּנִ ים.
ְמ ָ

