
גרינברג עמית מאת
ִדיְווחּו ָהַאְׁשַראי ַּכְרִטיֵסי ֶחְברֹות

ָהַרַמָדאן,  ֶׁשְּבחֹוֶדׁש (ִסיְּפרּו)

יֹוֵתר. ַהָלקֹוחֹות ָהֲעָרִבים ָקנּו

ִׁשימּוׁש ָהַאֲחרֹונֹות, ֵיׁש "ַּבָׁשִנים

ַאְׁשַראי ַּבֶחְבָרה ְּבַכְרִטיֵסי יֹוֵתר ַרב

ְּבֶּכֶסף ָּפחֹות ִמְׁשַתְמִׁשים ֶׁשֵהם "ֶזה ַמְרֶאה ַּבַּבְנִקים. אֹוְמִרים ָהֲעָרִבית",

ַהַּבְנִקים". ַעל יֹוֵתר ְוסֹוְמִכים ְמזּוָמן

 

Subscribe to Yanshuf
ַיְנׁשּוף ְלִעיתֹון ָמנּוי ֳעׂשּו

ָעלּו ָהַרַמָדאן ְּבחֹוֶדׁש ַהְמִכירֹות

ְלָהִביא ְמַנִסים ִמִמְצַרִים ָצָבא ְוַאְנֵׁשי ִדיְּפלֹוָמִטים

ִיְׂשָרֵאל  ֵּבין (ְזַמן) ָארֹו-ְטָווח ְרִגיָעה ְלֶהְסֵּכם

ָהְרִגיִלים "ַהֶהְסֵּכִמים ַהִדיְּפלֹוָמִטים: * ַלַחַמאס

ַהַמָצב ֶאת ְלַׁשנֹות ָצִרי ֶאת ַהְּבָעָיה. ּפֹוְתִרים א

ַהְגבּול ִצֵדי ִמְׁשֵני ֶאְזָרִחים * ֵּביְנַתִיים, ְלַגְמֵרי"

* ִלְסּבֹול ַמְמִׁשיִכים   

ָארֹו-ְטָווח ְרִגיָעה ְלַהִגיַע ְלֶהְסֵּכם ַמֲאָמִצים

6 עמוד ַהזֹו? ַהֵּביָצה ֶׁשל ִמי

13 עמוד ַּבִּכיָתה? ׁשֹוְרִקים ַהַתְלִמיִדים ָלָמה
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ְּבַאְנְגִלָיה ִׂשְמָחה

גליק רונן מאת
ֶאת ַמֲחִזיָרה ְּבַאְנְגִלָיה ַהֶמְמָׁשָלה

ַהְמִדיָנה ֶאְזְרֵחי ַלִׁשְגָרה. ַהַחִיים

ְּבַכָמה ָּבְרחֹובֹות. ְלַבלֹות יֹוְצִאים

ִריקּוִדים. (ַגם) ַאף ָהיּו ְמקֹומֹות
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העורךקוראים כותבים משולחן
ָצִרי ִלְקרֹות ָהָיה א ֶזה

ָצִרי ִלְקרֹות. ָהָיה א ֵמירֹון, ְּבַהר ַהָקֶׁשה ֶׁשָהָיה ָהָאסֹון

ַהָמקֹום. ַעל ֶּבֱאֶמת ַאֲחַראי א ָהָיה ֶאָחד ֶׁשַאף ִּבְגַלל ְסָתם ֶנֶהְרגּו ֲאָנִׁשים

ָּכאן. ִיְקרּו ָּכֵאֶלה ֶׁשְדָבִרים ְוָאסּור ִמְתַקֶדֶמת, ְמִדיָנה ִהיא ִיְׂשָרֵאל ְמִדיַנת

ירושלים לפידות, שירה

הֹוֵגן א ֶזה
ְגבֹוִהים  ְמִחיִרים (לֹוְקִחים) גֹוִבים ְּבִיְׂשָרֵאל ֶׁשְמלֹונֹות ,357 ְּבִעיתֹון ָקָראִתי

ֲאֵליֶהם. ֶׁשַמִגיִעים ִמִיְׂשְרֵאִלים

ְלִהיָׁשֵאר  יֹוֵתר) (רֹוִצים ַמֲעִדיִפים ֲאָנִׁשים ַהקֹורֹוָנה, ִּבְגַלל א הֹוֵגן. ֶזה ְלַדְעִתי,

ְלחּו"ל. ָלטּוס ְוא ָּבָאֶרץ

ֶזה. ֶאת ְלַנֵצל ָאסּור ַלְמלֹונֹות

יערה שרוני, חיפה

ַהַּכְרֶמל ְּבׁשּוק ְלַטֵייל ְלכּו
ְמַעְנֶייֶנת. ָהְיָתה 357 ִמְסָּפר ַהַּכְרֶמל ְּב'ַיְנׁשּוף' ׁשּוק ַעל ַהַּכָתָבה

ָדָבר. קֹוָנה א ֲאִני ִאם ָׁשם, ַגם אֹוֶהֶבת ְלַטֵייל ֲאִני

ַמְמִליָצה! ֲאִני ּבֹו. ֶׁשְּכַדאי ְלַבֵקר ְוָיֶפה, ְמַעְנֵיין ׁשּוק ֶזה

תל-אביב נמדר, נעה

עֹוְזִרים א עֹוָנִׁשים מּוָזִרים
.(357 ְּבהֹודּו (ִגיָליֹון מּוָזר עֹוֶנׁש ְּכַתְבֶתם ַעל 'ַיְנׁשּוף' ְּבִעיתֹון

ַהחֹוק. ַעל ַלֲעבֹור ְלַהְפִסיק ַלֲאָנִׁשים (ַיֲעֶׂשה) ִיְגרֹום ָּכֶזה ֶׁשעֹוֶנׁש א חֹוֵׁשב ֲאִני

יֹוֵתר. ְרִציִנִיים עֹוָנִׁשים ִלְמצֹוא ְצִריָכה ַההֹוִדית ַהִמְׁשָטָרה ְלַדְעִתי,

ירושלים פהלבני, רועי

ִלְלמֹוד  ֶאְפָׁשר ָמה
ֵמירֹון? ֵמָאסֹון
ָהָאסֹון  ָהָיה ְּבֵמירֹון ָהָאסֹון

ֶׁשָיְדָעה ְּביֹוֵתר ַהָקֶׁשה ָהֶאְזָרִחי

ִיְׂשָרֵאל. ְמִדיַנת

ַּבָׁשִנים ַהְרֵּבה ָעָליו ְיַדְּברּו עֹוד

ֶׁשָדָבר ִתְקָווה ְוכּוָלנּו ַהָּבאֹות,

ְלעֹוָלם. ׁשּוב ִיְקֶרה א ָּכֶזה

ְיכֹוִלים ֲאַנְחנּו זֹאת אּוָלם, ְּבכֹל

(טֹוב) ַמֶׁשהּו ִחיּוִבי ִלְלמֹוד

ֶׁשל ָהאֹוִפי – ַהֶזה ֵמָהָאסֹון

ַהִיְׂשְרֵאִלית. ַהֶחְבָרה

(ִמְקֶרה), ָהֵאירּוַע ְלַאַחר ִמָיד

ִהִגיעּו ָהָאֶרץ ְּבַרֲחֵבי ַרִּבים ֲאָנִׁשים

ַּבְיׁשּוִבים ּכֹוֵלל ָדם, ִלְתרֹום ְּכֵדי

ְוַהֵּבדּוִאִיים. ַהְדרּוִזִיים ָהֲעָרִבִיים,

א 'ֲאַנְחנּו ָאְמרּו א ַהתֹוְרִמים

אֹו 'ֲאַנְחנּו ַלֶחְבָרה ַהזֹו', ַׁשָייִכים

ֶהְראּו ֵהם ַהזֹו'. ַלָדת ַׁשָייִכים א

ַהֶקֶׁשר ְוֶאת ֶׁשָלֶהם ָהָרָחב ַהֵלב ֶאת

ָהֲאֵחִרים. ַהְמִדיָנה ְלֶאְזְרֵחי ֶׁשָלֶהם

ֶׁשל ִלְלָוויֹות ִהִגיעּו ַגם ֲאָנִׁשים

(ַגם)  ְוַאף ַמִּכיִרים, ֶׁשֵאיָנם ֲאָנִׁשים

ִמְׁשָּפחֹות ֶׁשָיְׁשבּו ֵאֶצל ִּביְקרּו

ָזכּו ַהִמְׁשָּפחֹות ,ָּכ ִׁשְבָעה.

ֶׁשֵהם ֲאָנִׁשים ַאְלֵפי ֶׁשל ְלִביקּוִרים

ִהִּכירּו. א ְּכָלל

א ָהִיינּו ִאם קֹוֶרה ָהָיה א ֶזה ּכֹל

ֶאָחד ְוׁשּוָתפּות ַאְחָריּות ַמְרִגיִׁשים

ַהֵׁשִני. ְּכַלֵּפי

ַגם ְמאּוָחִדים ֶׁשִנָׁשֵאר ְנַקֶווה,

ִּבְזַמִנים ַרק ְוא ְרִגיִלים ְּבָיִמים

ָאסֹון. ֶׁשל

יגאל צדקא, עורך
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ַּבֲחִצי ◄ ִדְגֵלי ִיְׂשָרֵאל
ִיְׂשָרֵאל  ַׁשְגִרירּויֹות ַהתֹוֶרן.
ַהְדָגִלים ֶאת ָּבעֹוָלם הֹוִרידּו

ְלאֹות ֶזה ָהָיה ַהתֹוֶרן. ַלֲחִצי

ְּבַהר ֶׁשָהָיה ָהָאסֹון ַעל ַצַער

ֵמירֹון.

ִסיּוַע ָׁשְלָחה ◄ ִיְׂשָרֵאל
ַהחּוץ,  ַׂשר ְרפּוִאי. ְוִציּוד ְתרּופֹות ַהְנָׁשָמה, ְמכֹונֹות ָּכַלל ַהִסיּוַע ְלהֹודּו. (ֶעְזָרה)

(ִסיָמן)  ִּביטּוי הּוא ֶׁשָלנּו ְוַהִסיּוַע ֲחֵברֹות ֵהן ְמִדינֹות ְוהֹודּו "ִיְׂשָרֵאל ַאְׁשְּכָנִזי: ַגִּבי

ְלֶזה".

(תֹוִציא)  ְתַפֶנה ◄ ִיְׂשָרֵאל
מֹוְקִׁשים.  ְׂשדֹות עֹוד

ַהְגבּול ְלַיד ֶׁשִנְמָצִאים ַּבָׂשדֹות

ְיָׁשִנים מֹוְקִׁשים ָהיּו ַיְרֵדן ִעם

ִיְהיּו ַהָׂשדֹות ֵמַעְכָׁשיו, ַרִּבים.

ֶׁשֶקל.  ִמיְליֹון ְּכ-7 ִהיא ַהִּפינּוי (ְמִחיר) ֲעלּות ַחְקָלִאִיים.

ֵהם  ְלִיְׂשָרֵאל. ָלַאֲחרֹוָנה ָחָגִבים (ַאְרֶּבה) ִהִגיעּו ַאְלֵפי ְמאֹות ְּבִיְׂשָרֵאל. ◄ ַאְרֶּבה
ִמַדי. יֹוֵתר ִהִזיק א ָהַאְרֶּבה ַהַחְקָלִאים, ֶׁשל ְלַמָזָלם ָהָאֶרץ. ִלְדרֹום ְּבִעיָקר ִהִגיעּו

ְטֶבְרָיה ◄ תֹוָׁשֵבי
ַמְסִריָחה.  ָהִעיר ִמְתלֹוְנִנים:

ַהתֹוָׁשִבים ְּבֶמֶׁש ָׁשִנים

ֵמֵריחֹות ֶׁשעֹוִלים סֹוְבִלים

ִּביּוב ֶׁשִנְמָצאֹות ִמְּבֵריכֹות

ֵהם ַעְכָׁשיו ֵמָהִעיר. ָרחֹוק א

ִּבְסכּום ַהְמִדיָנה ֶאת תֹוְבִעים

ִמיְליֹון ְׁשָקִלים.  20 ֶׁשל

ַהִּביּוב. ְּבָעַיית ֶאת ִתְפתֹור ַהְמִדיָנה ַהְתִביָעה, ֶׁשִּבְזכּות ֵהם ְמַקִווים,

ְמדּוָּבר ִּבְקבּוַצת  ִהִגיעּו ְלִיְׂשָרֵאל. ַתָייִרים ֵמָאז ַהקֹורֹוָנה, ◄ ָלִראׁשֹוָנה
ְּבִמְׂשָרד  חֹוְדָׁשִיים. ֶׁשל (ְזַמן) ִלְתקּוָפה ֶׁשִהִגיָעה ַהְּבִרית ֵמַאְרצֹות ַתְלִמיִדים

ָלָאֶרץ. ֶׁשַיִגיעּו ַהַתָייִרים ֶאת ִמְסָּפר ֶׁשיֹוֵתר ַמֵהר ַּכָמה ְלַהְגִדיל רֹוִצים ַהַתָיירּות

ַרּבֹות  ִּבְמִדינֹות ַהקֹורֹוָנה "ַמָצב ְלחּו"ל. ִטיּוִלים ֶנֶגד ַהְּבִריאּות ◄ ִמְׂשָרד
רֹוִצים ַהְּבִריאּות. ֵהם ְּבִמְׂשָרד אֹוְמִרים ְמאֹוד", ְלִהיָזֵהר ְוָצִרי (ָקֶׁשה), ַמָמׁש ָחמּור

ִעם  ַיְחְזרּו ֶׁשֵהם א ְּכֵדי ְמסּוָיימֹות, ִלְמִדינֹות ִלְנסֹוַע ִמִיְׂשְרֵאִלים ָלֵתת) (א ִלְמנֹוַע

ַהקֹורֹוָנה. ִוירּוס
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גליק רונן מאת
כוחות העבירה רוסיה

עם לגבול צבאיים

והמתח אוקראינה,

גדול. המדינות בין

להגן רוצים "אנחנו

שלנו המדינה על

מהאוקראינים",

הרוסים. אומרים

להיות מוכנים כדי ליד הגבול הגנה חפרו תעלות החיילים האוקראינים

הרוסי. הצבא מול

כלבים. גורי שני נמצאו התעלות באחת המתח. באמצע נחמד רגע והנה,

שהמתח אחרי הביתה אותם לקחת ומקווים הגורים, את אימצו החיילים

יירד.

ַהּכֹוֶׁשר ַחְדֵרי
ֵריִקים ֲעַדִיין

המתח באמצע נחמד רגע

גרינברג עמית מאת
ְּבִיְׂשָרֵאל ַהּכֹוֶׁשר ְמַנֲהֵלי ַחְדֵרי

ְמאּוְכָזִבים.

ֶׁשֵהם ֶׁשְלַאַחר ָחְׁשבּו ֵהם

ַיְחְזרּו ַהִמְתַאְמִנים ִיְפְתחּו,

ִלְפִעילּות.

ַמְמִׁשיִכים ַרִּבים אּוָלם,

ְוַחְדֵרי ַּבָּפאְרִקים ְלִהְתַאֵמן

ַיֲחִסית. ֵריִקים ִנְׁשָאִרים ַהּכֹוֶׁשר

צדקא יגאל מאת
ְּבִמְצַרִים ְמַדְווִחים

(ְמַסְּפִרים) ַעל 

ְלָהִביא ַמֲאָמִצים

ְרִגיָעה ְלֶהְסֵּכם

ָארֹו-ְטָווח  (ֶׁשֶקט)

ְוַהַחַמאס. ִיְׂשָרֵאל ֵּבין

ְמאֹות ְלַאַחר זֹאת

ֶׁשִיְׂשָרֵאל  ּוְלַאַחר ַּבָדרֹום, ִויׁשּוִבים ַעל ְירּוָׁשַלִים (ָירּו אֹוָתם) ֶׁשנֹורּו ַהִטיִלים

ְּבַעָזה. ִהְפִציָצה

ַלַמָצב. ִּפְתרֹון ִלְמצֹוא ְמַנִסים נֹוָספֹות ּוִמְמִדינֹות ִמִמְצַרִים ִדיְּפלֹוָמִטים

ְלֶׁשֶקט. ְלָהִביא ְּבִתְקָווה ַהְצָדִדים ִעם ְמַדְּברֹות ֲאֵחרֹות ַעְרִביֹות ְמִדינֹות ַגם

ֵהם אּוָלם ָארֹו-ְטָווח, ְרִגיָעה ְלֶהְסֵּכם ְלַהִגיַע ִנְסיֹונֹות ָהיּו ְּכָבר ֶּבָעָבר

ִנְכְׁשלּו.

ְרִגיָעה ֶׁשָיִביא ִּפְתרֹון ִייָמֵצא ַהִאם ַיְצִליחּו? ַהִדיְּפלֹוָמִטים ַהַּפַעם ַהִאם

ֲארּוּכֹות? ְלָׁשִנים

ֶׁשֵּכן. ְמַקִווים ַהְגבּול ִצֵדי ִמְׁשֵני ָהֶאְזָרִחים ֶׁשסֹוְבִלים

ְטָווח  ָארֹו ְרִגיָעה ֶהְסֵּכם 9ַהַמָטָרה:

10
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   רויטרס

חּוְפַׁשת ַהִאם
ְתקּוָצר? ַהַקִיץ

מאת שירה לוי
ַתְלִמיִדים ִאיְּבדּו ַהקֹורֹוָנה, ִּבְגַלל

ַרִּבים. ִלימּוִדים ְיֵמי

רֹוִצים ַהִחינּו ְּבִמְׂשָרד ָלֵכן,

ַהִלימּוִדים ְׁשַנת ְלַהֲאִרי ֶאת

ַהָגדֹול. ַהחֹוֶפׁש ֶאת ּוְלַקֵצר

ַהִלימּוִדים ֶׁשְׁשַנת ַהָצָעה, ַגם ֵיׁש

ַעל יֹוֵתר, מּוְקָדם ַתְתִחיל ַהָּבָאה

ֶחְׁשּבֹון ַהחּוְפָׁשה.

ֶאת ּבֹוְדִקים ַהמֹוִרים ִאְרגּוֵני

א ֵּביְנַתִיים ֲאָבל ַהַהָצעֹות, ְׁשֵתי

ֵמֶהן. ַאַחת ַאף ִקיְּבלּו

12
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במדינה קרה אתר חם

לֹוֵמד ַהַׁשְגִריר
ְלַהִּכיר ֶאת ִיְׂשָרֵאל

ְּבָים סּוף ַלָדִגים ַחם

שמעוני איילה מאת
אנשים מתפרץ, הר געש כאשר כלל, בדרך

לא להיפגע. מתרחקים מהאזור כדי

(התחיל)  החל באיסלנד געש הר לאחרונה,

מסוכנת. לא בצורה להתפרץ

אליו כדי מתקרבים דווקא לכן, אנשים

את לראות כדי מגיעים הם אותו. לראות

בלילה. בעיקר נשפכת, שלו הלבה

הזו שההתפרצות אומרים געש להרי מומחים

תימשך כמה שנים.

תיירים. לשם להביא מתכננים כבר באיסלנד התיירות אנשי

גליק רונן מאת
ַהֶאִמירּויֹות ִאיחּוד ַׁשְגִריר

מּוַחַמד ְּבִיְׂשָרֵאל, ָהַעְרִביֹות

ַמְמִׁשי ֶאל-ָחאָג'ה, ַמְחמּוד

ִיְׂשָרֵאל. ֶאת ְלַהִּכיר

ַלֲחנּות ַהַׁשְגִריר ִנְכַנס ָלַאֲחרֹוָנה,

ְּכֵדי ִלְטעֹום ִּבירּוָׁשַלִים ָפָלאֶפל

ַהּפֹוּפּוָלִרי. ֵמַהַמֲאָכל ַהִיְׂשְרֵאִלי

ֲארּוּכֹות  ַדקֹות (ִדיֵּבר) ׂשֹוֵחַח הּוא

ַהמֹוֵכר ְוַהָלקֹוחֹות. ִעם

ְמַעְנֶייֶנת ְמִדיָנה ִהיא "ִיְׂשָרֵאל

ְוֶאת אֹוָתה ְלַהִּכיר רֹוֶצה ַוֲאִני

ָאַמר ַהַׁשְגִריר. יֹוֵתר", ָהֲאָנִׁשים

גלבוע אבי מאת
ׁשֹוִנים. ִמסּוִגים ָדִגים ַחִיים ְּבֵאיַלת ְּבׁשּוִניֹות ָהַאְלמּוִגים

ַהִסיָּבה. ָיַדע ֶאת א ְוִאיׁש ַרִּבים ֵמתּו, ָדִגים ָלַאֲחרֹוָנה,

ְּבֵאיַלת, ַהָים ְלַמָדֵעי ֵמַהָמכֹון ַגִנין, ֲאַמְצָיה ְּפרֹוֶפסֹור ֶׁשל ְלַאַחר ֶמְחָקר ַרק

ָלמּות. ַלָדִגים (ָעְׂשָתה) ֶׁשָגְרָמה זֹו ִהיא ַהָים ֵמי ֶׁשִהְתַחְממּות ִהְתַגָלה

ִׁשינּוי "ּכֹל ְּפרֹוֶפסֹור ַגִנין. ַמְסִּביר ַהַמִים", ְּבחֹום ְלִׁשינּוִיים ְרִגיִׁשים "ַהָדִגים

ְוָלֵכן  ְקָצָרה, ָהְיָתה ָהַאֲחרֹוָנה ַהִהְתַחְממּות ְלמֹוָתם. ִלְגרֹום (ָיכֹול) ָעלּול ָקָטן

ַהִּפְתאֹוִמי". ַלָמֶוות ַהִסיָּבה ָהְיָתה ָמה ֵהַבנּו ַּבַהְתָחָלה א

1314
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ַהזֹו? ַהֵּביָצה ֶׁשל ִמי

ומחשבים גלבועמדע אבי בעריכת

שמעוני איילה מאת
(שולחים) חללית לחלל, אנחנו  כשמשגרים

מהטיל שיוצאת האש את לראות נהנים

לחלל. שלו הדרך ואת

רואים לא פעם כמעט אף אנחנו אולם,

לפני השיגור האסטרונאוטים קורה עם מה

החשוב שלהם.

(מחכים) ממתינים אסטרונאוטים בתמונה:

לחלל. תשוגר שלהם החללית שבו לרגע

ִנְתַגָלה17
זֹוֵהר ָּכִריׁש

גלבוע אבי מאת
(ַהְפָתָעתֹו)  ְלַתְדֵהָמתֹו ִגיָלה צֹוְלָלן

ִראׁשֹוָנה ַּפַעם זֹו זֹוֲהִרים. ְּכִריִׁשים

ִמְּפֵני רֹוִאים אֹוָתם, ָאָדם ֶׁשְּבֵני

ַרב ַּבָים. ְּבעֹוֶמק ַחִיים ֶׁשֵהם

חֹוֵפי ִאֵיי ִפיִג'י, ְלַיד ָקָרה ֶזה

ְלאֹוְסְטַרְלָיה. ִמְזָרִחית ֶׁשִנְמָצִאים

ַרק ַהיֹום, ַהַמָדע ִהִּכיר ַעד

ַהַּפַעם זֹו ְקַטִנים. זֹוֲהִרים ְיצּוִרים

ַחִיים ַּבַעל ֶׁשרֹוִאים ָהִראׁשֹוָנה

.ּכֹל-ָּכ ָגדֹול זֹוֵהר

גרינברג עמית מאת
ַאְלֵפי  ִלְפֵני (ֶנֶעְלמּו ֵמָהעֹוָלם) ֶׁשִנְכֲחדּו ַחִיים, ְּכַבֲעֵלי ַהִדינֹוָזאּוִרים ְידּוִעים

ָׁשִנים.

ֶׁשָיַדְענּו ָמה ֶאת ְמַׁשָנה ְּבִסין ָלַאֲחרֹוָנה ֶׁשִנְמְצָאה ְמַעְנֶייֶנת ַתְגִלית אּוָלם,

ֲעֵליֶהם.

ֵּביִצים. ִעם 24 ִדינֹוָזאּוִרים ֵקן ֶׁשל (ְׁשֵאִריֹות) ְׂשִריִדים ָמְצאּו ַאְרֵכאֹולֹוִגים

ַהֵּביִצים. ַעל ָדַגר ֶׁשַּכִנְרֶאה ִדינֹוָזאּור ּבֹוֵגר, ֶׁשל ְׂשִריִדים ַגם ִנְתַגלּו ַּבָמקֹום

ֶׁשָלֶהם",  (ְיָלִדים) ַלֶצֱאָצִאים ֶׁשַהִדינֹוָזאּוִרים ָדֲאגּו ִמֶזה ְמִביִנים "ֲאַנְחנּו

ַהיֹום, ֶׁשַעד ִמְּפֵני ִּבְׁשִביֵלנּו, ְגדֹוָלה ַהְפָתָעה "זֹו ַהִסיִנים. ַהַמְדָעִנים אֹוְמִרים

ֶׁשָלֶהם". ַּבֶצֱאָצִאים ְּכָלל ִטיְּפלּו א ֶׁשַהִדינֹוָזאּוִרים ָחַׁשְבנּו

ַהֵּביִצים. ַעל דֹוֵגר ַהִדינֹוָזאּור ֶׁשל ִאיּור ַּבְתמּוָנה:
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Andrew McAfee, Carnegie Museum of Natural History



מאת יעקב כהן
אנגלים אלפי החודש, סוף לקראת

עולמי, לטיול ייצאו נרגשים

מ-40 מדינות.  פחות לא שכולל

בעולם ימי שרק מעטים טיול זהו

שזה הוא והמעניין לעשות יכולים

אפילו להפך. כסף. להם עולה לא

הזה! להם על הטיול משלמים

ישתתפו גם הם הטיול במהלך

אורחים ויהיו שונים בטקסים

מקום  אותם) בכל (שרוצים רצויים

יגיעו. אליו

טיול תיירים יהיה זה לא אבל,

שיימשך ארוך ימי מסע זהו רגיל.

במסע למעשה, שנה. מחצי יותר

בעצם שהם ה'תיירים', הזה

על לעבוד חייבים יהיו חיילים,

עליה. נמצאים שהם  האונייה

עליה מפני לשמור גם יצטרכו הם

(יכולים) לנסות  אוייבים, שעלולים

בה. לפגוע

של הצבא מטוסים מדובר בנושאת

בשם 'המלכה ויקטוריה'. הבריטי,

האוניות הן מטוסים נושאות

שיש. למעשה, הגדולות ביותר

בהן יש קטנות. ערים כמו הן

קולנוע, אולמות מסעדות,

טלוויזיה, ואפילו מכבסות, תחנות

משלהן. עיתון

מהשם שמבינים כפי כמובן,

מסלולי גם עליהן יש שלהן,

ארוכים. ונחיתה המראה

כלי מלחמה נושאות מטוסים הן

שצריכה מדינה לכל חשוב,

שלה יגיעו שמטוסי הקרב

למקומות

מרוחקים.

באוניות הבעיה

הענק האלה היא

בהן לפגוע שקל

גודלן. בגלל

לעולם הן לכן,

לבד. שטות לא

יש מסביבן

להגן שתפקידן וצוללות אוניות

הזו. הצפה' ה'עיר על

לנמלים להיכנס יכולות לא גם הן

(צריכות)  זקוקות ולכן הן רבים,

שמספקות שירות לאוניות

(מביאות) להן את כל מה שהן 

צריכות.

לראות עולם רוצים אם אתם אז

מדינות, בעשרות מטיול וליהנות

של חיילים להיות לכם כדאי אולי

הבריטי... הצבא

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

ִצ'יְּפס ַהׁשֹוקֹוָלד יֹום ְּבַמאי – 15
ְּב-1941? הּוְמְצאּו ַרק ִצ'יְּפס ֶׁשַהׁשֹוקֹוָלד ְיַדְעֶתם ַהִאם

ְמיּוָחד ִמֶׁשָלֶהם. יֹום ֵיׁש ָהֵאֶלה ַהְקַטִנים ַלׁשֹוקֹוָלִדים ֶׁשַגם ִמְתָּבֵרר

ָּכֵאֶלה ֵיׁש ֲאָבל ְועּוִגיֹות, עּוגֹות ְּבתֹו ְּכתֹוֶסֶפת אֹוָתם ַמִּכיִרים ּכּוָלנּו

ַּכֲחִטיף. אֹוָתם ֶׁשאֹוְכִלים

ַהֶזה? ַהיֹום ֶאת חֹוְגִגים ָאז ֵאי

ַלֲחִגיָגה.... טֹוָבה ֶׁשְּכָבר ִתְמְצאּו ֶדֶר ֲעֵליֶכם סֹוְמִכים ֲאַנְחנּו ָאַהה,

19
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בטבע לומדים

בתיק לטייל

העולם ומכל ומשם מכאן סיפורים

לכיתה, מגיע שבארצות הברית ַהא מקליפורניה ָתם המורה כאשר

יכאב. שלמישהו זה התלמידים יודעים

לתלמידים (מראה) שמדגים עצמית, להגנה מורה הוא שתם מפני זאת

אותם. כשתוקפים צריכים לעשות הם מה ולמורים

להתנהג  אנשים מחנך "אני תם. אומר (מלמד) לאלימות", מחנך לא "אני

עליהם". מאיים כשמישהו נכון

(רגיל). שגרתי בשיעור תם בתמונה:

ילמדו  שתלמידים (עולה) הדרישה גוברת לאחרונה,

בחוץ, בטבע.

(התחילו) ללמד תלמידים מחוץ  בספרד כבר החלו

בחוף הים. ואפילו לבתי הספר,

מלימודים  יותר (טובים) ובריאים יעילים בחוץ "לימודים

הספרדי. החינוך במשרד אומרים סגור", מקום בתוך

מחוץ (התלמידים שפת אגם בשיעור על מורה בתמונה:

התמונה). למסגרת

בחוץ? כשלומדים להתרכז אפשר לדעתכם, האם

כואב שיעור

23

2122

ברחובות ברצלונה שבספרד

תיקים אלה בימים רואים

חדשים.

שמיועדים תיקים הם אלה

מחמד. לחיות (בשביל)

ומאפשרים שקופים התיקים

קורה  מה לראות (נותנים) להן

מסביב.

השאלה אבל טוב, רעיון זה

החיים לבעל נוח זה האם היא

קטן... בתוך תיק להיות



26חתולים פליטים
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העולם ברחבי רויטרס כתבי מאת

בפסטיבל איש מיליון

באוויר חיילים

בעולם ביותר הגדולים הפסטיבלים אחד

'קֹוְמָּבה שנקרא זה, לפסטיבל בהודו. מתקיים

איש. כמיליון מגיעים ֶמָלה',

(נכנסים טובלים החוגגים ההודית, המסורת לפי

וברכה. קדוש כדי לקבל מזל טוב בנהר למים)

מלה', ה'קומבה חגגו את השנה גם אגב,

קשה מאוד. הקורונה מצב למרות שבהודו

מלה'. ה'קומבה חגיגות בתמונה:

במרכז שנמצאת מקדוניה,

המדינות אחת היא אירופה,

קיבלה היא בעולם. הצעירות

לפני רק עצמאותה את

שנה. כשלושים

שלהם קטן, למרות שהצבא

בו. המקדונים מאוד גאים

מקדונים חיילים בתמונה:

בתרגיל ירידה ממסוק

(הליקופטר).

ֳא

24

25

מבתיהן. רבות ברחו ומשפחות נמשכת, האזרחים בסוריה מלחמת

חיות  (עזבו) את נטשו מהמשפחות חלק גדול הבריחה, כדי תוך

המחמד שלהן.

ומזון. טיפול ללא חיות אלפי נשארו וכך,

הם מטפלים ביותר בו לחתולים, מקלט הקימו אזרחים שאיכפת להם,

חתולים. מאלף

לקחת יבואו והמשפחות בקרוב תיגמר שהמלחמה מקווים "אנחנו

הענק. במקלט אומרים אותם",
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27

קצר סיפור

ַהְמָׁשֵרת ַהמּוְׁשָלם
ָגדֹול. ְּבַאְרמֹון ַחי ֶמֶל ְרחֹוָקה, ְּבֶאֶרץ

ְוַהּכֹל אֹוְייִבים ָהיּו א ֶׁשלֹו ַלְמִדיָנה

ְוָרגּוַע. ָׁשֵקט ָהָיה

ֶׁשל ַהְמָׁשֵרת ַמִגיַע ָהָיה ּבֹוֶקר, ְּבכֹל

ְטִעיָמה. לֹו ֲארּוָחה ּוַמִגיׁש ַהֶמֶל

ִּבְזַמן ַּבָצד עֹוֵמד ָהָיה ַהְמָׁשֵרת

ַּבָקׁשֹות ַאַחר ְלָמֵלא מּוָכן ָהֲארּוָחה,

ְלַעְצמֹו ְוִנְרָאה ְמַזְמֵזם ָהָיה הּוא .ַהֶמֶל

ּוְמאּוָׁשר. ָׂשֵמַח

.ַהֶמֶל אֹותֹו ָׁשַאל ,"?ֶׁשְל ַהסֹוד "ָמה

ַהְמָׁשֵרת. "ֵאיֶזה סֹוד?", ָׁשַאל

ְּבִקְנָאה. ַהֶמֶל ָאַמר ָלאֹוֶׁשר", "ַהסֹוד

ֲאִני רֹוֶצה ְוַגם ְוָׂשֵמַח, ְמאּוָׁשר "ַאָתה

."ָּכמֹו ָׂשֵמַח ִלְהיֹות

ָלאֹוֶׁשר", סֹוד ִלי ֵאין ,ַהֶמֶל "ֲאדֹוִני

ְרִגיִלים. ַהַחִיים ֶׁשִלי ַהְמָׁשֵרת. " ָאַמר

.ָצִרי ֶׁשֲאִני ָמה ּכֹל ִלי ֵיׁש ָּפׁשּוט,

אֹוֵהב, ֶׁשֲאִני ַהֶמֶל ְמָׁשֵרת ֶאת ֲאִני

ָרֵעב א ֶׁשֲאִני ָּכ אֹוֵכל ָּבַאְרמֹון, ֲאִני

ַהַיַער ִּבְקֶצה ְּבַבִית ַחי ַוֲאִני ַּפַעם, ַאף

ֶׁשִלי". ַהִמְׁשָּפָחה ְוִלְבֵני ִלי ֶׁשַמְסִּפיק

ְלַגְמֵרי, ְוָלֵכן ֶׁשָהִאיׁש ָעִני ָיַדע ַהֶמֶל

ְתׁשּוָבתֹו. ַעל יֹוֵתר עֹוד ִהְתַּפֵלא הּוא

ֲאָנִׁשים ֶאְׁשַלח !ְל ַמֲאִמין "ֲאִני א

אֹוֵמר ֱאֶמת", ֶׁשַאָתה ִאם ָמה ִלְבדֹוק

ַהְמָׁשֵרת ְוָׁשַלח ֶאת ְּבַכַעס ַהֶמֶל ָאַמר

ֵמָעָליו.

ַלֶחֶדר. ַהֶמֶל יֹוֵעץ ִנְכַנס ָהֶרַגע, ְּבאֹותֹו

ַהְמָׁשֵרת "ַמדּוַע ָׁשַאל. ָקָרה?", "ָמה

ּבֹוֶכה?".

ָאַמר ַהֶמֶל ִלי", ְמַׁשֵקר ַהֶזה "ָהִאיׁש

ַהְזַמן ּכֹל ְוָׂשֵמַח ְמאּוָׁשר "הּוא ְּבַכַעס.

ֶׁשלֹו. ֶאת ַהסֹוד ִלי ְלַגלֹות מּוָכן ְוא

ָׂשֵמַח א ַהּכֹל, ַוֲאִני ִלי ֵיׁש .ֶמֶל ֲאִני

ֶהְגיֹוִני". ָּכמֹוהּו. ֶזה א

ָאַמר מּוְׁשָלם", ִּבְגַלל ֶׁשהּוא "ֶזה

ַהיֹוֵעץ.

'מּוְׁשָלם'?", ֵּפירּוׁש ָמה "מּוְׁשָלם?

.ַהֶמֶל ָׁשַאל

ַמְרִגיׁש ֶׁשא ָאָדם הּוא מּוְׁשָלם "ָאָדם

ִהְסִּביר ַּבַחִיים", ַמֶׁשהּו לֹו ֶׁשָחֵסר

יֹוֵתר רֹוֶצה א ַהְמָׁשֵרת ֶׁשְל" ַהיֹוֵעץ.

ַלֲהפֹו ֶאְפָׁשר ֲאָבל לֹו. ֶׁשֵיׁש ִמָמה

ֶׁשַאָתה, ְּכמֹו מּוְׁשָלם, א ְלָאָדם אֹותֹו

מּוְׁשָלם". א ,ַהֶמֶל ֲאדֹוִני

ַהֶמֶל ָאַמר ֵמִבין", א "ֲאִני ֲעַדִיין

אֹוֵמר ַאָתה ְוֵאי" ְּבחֹוֶסר ַסְבָלנּות.

מּוְׁשָלם?". א ֶׁשֲאִני

ָאַמר ִמְתַּכֵוון", ֲאִני ְלָמה "ַאְסִּביר

ָחֵסר מּוְׁשָלם א "ְלָאָדם ַהיֹוֵעץ.

הּוא ְמאֹוד. ָעִני הּוא ִאם ֲאִפילּו ָדָבר,

ָלֵכן טֹוב. ֶׁשַהּכֹל ֶאְצלֹו ַמְרִגיׁש ָּפׁשּוט

ֶׁשֵיׁש ָמה ִעם ֶׁשְׂשֵמִחים ֵיׁש ֲעִנִיים

א ֲעִׁשיִרים ֵיׁש זֹאת, ְלעּוַמת ָלֶהם.

רֹוִצים ָתִמיד ֶׁשֵהם מּוְׁשָלִמים ִמְּפֵני

ְׂשֵמִחים". א ֵהם ָלֵכן ָועֹוד, עֹוד

ֲאדֹוִני ֶחְבָרִתי, ִניסּוי "ּבֹוא ַנֲעֶׂשה

ְלָאָדם ַהְמָׁשֵרת ֶאת ּבֹוא ַנֲהפֹו .ַהֶמֶל

מּוְׁשָלם". א

.ָׁשַאל ַהֶמֶל זֹאת?" ַנֲעֶׂשה ְוֵאי"

99 ִדיָנִרים",  לֹו "ִניֵתן

ַהיֹוֵעץ. ָאַמר

ִיְקֶרה?", ָמה "ְוָאז

.ַהֶמֶל ָׁשַאל

ְלָאָדם הּוא ַיֲהפֹו"

מּוְׁשָלם. א

ֶה'ָחֵסר' ַהִדיָנר ֶאת ְלַהְׁשִלים ִיְרֶצה הּוא

ֶזה ָקֶׁשה ִּבְׁשִביל ַיֲעבֹוד הּוא ְלֵמָאה.

ִהְסִּביר א ְמאּוָׁשר", ְלָאָדם ְוַיֲהפֹו

ַהיֹוֵעץ.

ְמאֹוד  ֶזה ַהְרֵּבה ִדיָנִרים 99 "ֲאָבל

ְּבַווַדאי ַיֲהפֹו "ֶזה .ַהֶמֶל ָאַמר ֶּכֶסף",

ִלְמאּוָׁשר". אֹותֹו

ֲאָבל ֶּכֶסף, ֶזה ַהְרֵּבה צֹוֵדק. "ֲאדֹוִני

ַהִניָסיֹון ֶאת ַנֲעֶׂשה זֹאת, ּבֹוא ְּבכֹל

ַהיֹוֵעץ. צֹוֵדק", ָאַמר ֲאִני ִאם ְוִנְרֶאה

ַׂשק ַהְׁשַנִיים ָלְקחּו ַהֵלילֹות ְּבֶאָחד ,ְוָכ

ְלַיד  ְוָׂשמּו אֹותֹו ִדיָנִרים, 99 ִעם ָקָטן

ֵהם ַהַׂשק ַהְמָׁשֵרת. ַעל ֶׁשל ַהַּבִית ֶדֶלת

."ּוְלִמְׁשַּפְחְת ְל "ַמָתָנה ָּכְתבּו:

א הּוא ַּבּבֹוֶקר, ַהְמָׁשֵרת ְּכֶׁשָקם

הּוא ִנְכַנס ֵעיָניו. ֶׁשרֹואֹות ְלָמה ֶהֱאִמין

ַהִדיָנִרים ֶאת ִלְסּפֹור ּוִמיֵהר ְלֵביתֹו

ֶאָחד ֶׁשִדיָנר ְלַגלֹות ְוִהְתַאְכֵזב ֶׁשַּבַׂשק,

ׁשּוב ַהַמְטֵּבעֹות ֶאת ָסַפר הּוא 'ָחֵסר'.

טֹוֶעה. ִלְבדֹוק ֶׁשֵאינֹו ְּכֵדי ָוׁשּוב

ְלַעְצמֹו. ָאַמר ְלֵמָאה", ִדיָנר ֶאָחד "ָחֵסר

ִהִּביטּו ְוַהיֹוֵעץ ַהֶמֶל ַהְזַמן, ּכֹל אֹותֹו

ַהְמָׁשֵרת ֵּכיַצד ְוָראּו ַהַחלֹון ֶדֶר

ִלְכעֹוס. ַמְתִחיל

ָאַמר ֶהָחֵסר", ֶאת ְלַהְׁשִלים ַחָייב "ֲאִני

ְלַעְצמֹו.

(12 בעמוד הסיפור (המשך



לגמור כדי

על סוכרייה

דרושים מקל,

ליקוקים. 364

נחשבות דבורים

שהן מתברר אולם, לחרוצות.

העבודה. באמצע יֵשנות גם

שהן שותות מתערובת לאחר

שֵבעות הן צמחים, של

ונחות מתעייפות מהארוחה,

הפרחים.  בתוך

רואים אסטרונאוטים

ושקיעות  16 זריחות

אחת. ביממה

של  (בהתחלה), השם במקור

ניו-הולנד. היה...  אוסטרליה

יכול עיפרון

קו לצייר

 60 באורך

עד קילומטר

נגמר. שהוא

קליגולה, הרומי, הקיסר

אהב הראשונה, במאה שחי

שלו. הוא הסוס מאוד את

(עשה) בשבילו סעודות  ערך

לו אורווה חשובות, בנה

לו (לתת מפוארת ורצה למנות

של לסנטור (סוג תפקיד) אותו

קליגולה אולם, כנסת). חבר

את קיבל שהסוס לפני נרצח

המכובד. התפקיד

התרנגולות כל

מטילות בעולם

כ-200 מיליון 

ביום. ביצים
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ולעניין ֳא30קצר 28 ַּבָלִׁשית ֲחָכִמיםִחיָדה חֹוְקִרים ֶׁשָצִרי ִמְקִרים ֵיׁש
ָלנּו? ַלֲעזֹור אֹוָתם. ַהִאם תּוְכלּו ֶׁשִיְפְתרּו

ְתׁשּוָבה:ַהקּוִּבָייהַההּוְנָגִריתהּוְמְצָאה ַרקִּבְׁשַנת1974.ָלֵכן,אָיכֹול ִלְהיֹות
ֶׁשָהרֹוָמִאים ִהִּכירּואֹוָתה.

ַההּוְנָגִרית ַהקּוִּבָייה
(ְדָבִרים)  ַּבֲחָפִצים ֶׁשִמְתַעְנֵיין ָאָדם הּוא אֹוִפיִרי ַמר

ֶטֶלפֹוִנים ְיָׁשִנים, ְּבאֹוֶסף ֶׁשל ִמְתָגֶאה הּוא ֵמֶהָעָבר.

ַעִתיקֹות  ְמכֹוִניֹות ַוֲאִפילּו (ְיָׁשִנים) ַעִתיִקים ֵטֶלְסקֹוִּפים

ַּבֲחָנָייה ְמיּוֶחֶדת. ֶאְצלֹו ֶׁשחֹונֹות

(ִּבְׁשִביל) ֲחָפִצים  ֲעבּור ֶּכֶסף ַהְרֵּבה ְלַׁשֵלם מּוָכן ֶׁשהּוא יֹוְדִעים ּכּוָלם

ֶזה. ֶאת יּוִג'ין, יֹוֵדַע ַמר ַגם ְמיּוָחִדים.

"ַּבֲחִפיָרה אֹוִפיִרי. ְלַמר יּוִג'ין ַמר ְלַהְראֹות ְל", ָאַמר ְמיּוָחד ַמֶׁשהּו ִלי "ֵיׁש

ַההּוְנָגִרית ַהקּוִּבָייה ֶאת ָמָצאִתי ַּבַקִיץ, ֲחֵבִרים ִעם ֶׁשָעִׂשיִתי ַאְרֵכאֹולֹוִגית

ִמִלְפֵני  ָהרֹוָמִאים ֶׁשל) (ְזַמן קּוִּבָייה ִמְתקּוַפת זֹו ְּביֹוֵתר ָּבעֹוָלם. ָהַעִתיָקה

ָׁשָנה". ְּכ-2,000

ֵמֶאֶבן. ֲעׂשּוָייה ֶׁשָהְיָתה ַהקּוִּבָייה ֶאת ְוִהִציג ַזִית ֵמֵעץ קּוְפָסה ָּפַתח הּוא

ֶׁשל ַהֲחָלִקים ֶאת ָאַמר ְוסֹוֵבב ִאיָתה", ְלַׂשֵחק ֲאִפילּו ֶאְפָׁשר "ִתְרֶאה,

ַהקּוִּבָייה.

ְוָאַמר: ְלַמְזִּכיָרתֹו ֶטֶלפֹון ֵהִרים ַעל ַהקּוִּבָייה, ְמַעט ִהְסַתֵּכל אֹוִפיִרי ַמר

ַרַמאי". ָאָדם ַמֵהר. ֵיׁש ָּכאן ַהִמְׁשָטָרה ֶאת ְלָכאן "ַתְזִמיִני

ְמַׁשֵקר? יּוִג'ין ֶׁשַמר אֹוִפיִרי ַמר ָיַדע ֵּכיַצד

28

ִמיָלה ַעל ִמיִלים ָמה ּכַ

ִזיגּוג
עּוָגה? ִעם ַזָגג עֹוֶׂשה ָמה

הּוא ֶאָחד ֶׁשְמַתֵקן ַזָגג

(ְזגּוִגית). ְזכּוִכית ַחלֹונֹות

אֹוֶפה ִלְפָעִמים ִמַצד ֵׁשִני,

ָמתֹוק ְּבִציּפּוי ַמֲאִפים ְמַצֶּפה

ִזיגּוג. ֶׁשִנְקָרא ּוַמְבִריק

ְּכִאילּו ַהַזָגג, ְּכמֹו ָהאֹוֶפה,

ַהַמֲאֶפה. ְזכּוִכית ַעל ָׂשם
Pixabay

29
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ִנְמָׁשכֹות ָלאֹוִליְמְּפָיאָדה ַהֲהָכנֹות

מסוכן רגע

31

ֳא32

גליק רונן מאת
ֶׁשִנְדֲחָתה טֹוְקיֹו אֹוִליְמְּפָיאַדת

ַהקֹורֹוָנה, ִּבְגַלל ֶׁשָעְבָרה ֵמַהָׁשָנה

ָיִמים. ִמ-100 ָּפחֹות ְּבעֹוד ִתְתַקֵיים

ַהֲהָכנֹות ֶאת ַמְׁשִליִמים ַהָיָּפִנים

ְמקּוֶׁשֶטת ְּכָבר טֹוְקיֹו ְוָהִעיר

ַלַתֲחרּויֹות.

ָיָּפִני ָקָהל ַרק ִּבְגַלל ַהקֹורֹוָנה, אּוָלם,

ִמְּפֵני זֹאת ַלַתֲחרּויֹות. יּוַכל ְלַהִגיַע

ְלַיָּפן. ְלִהיָּכֵנס ָאסּור ַלֲאָנִׁשים ֶׁשָּכֶרַגע

ֵסֶמל ָהאֹוִליְמְּפָיאָדה ַּבְתמּוָנה:

ְּבטֹוְקיֹו.

ַלֲעבֹוד  ַהְמָׁשֵרת (ִהְתִחיל) ְוָכ ֵהֵחל

ְלַהְרִוויַח ְּכֵדי נֹוָספֹות ַּבֲעבֹודֹות

ַהְרֵּבה ֶּכֶסף ֶאָחד, ֶׁשָהָיה ִדיָנר

ִּבְׁשִבילֹו.

ְויֹוֵתר. יֹוֵתר ְלַעְצָּבִני ָהַפ הּוא

ַּבֲארּוַחת עֹוֵמד ְלַיד ַהֶמֶל ְּכֶׁשָהָיה

אֹותֹו ָהָיה א ְּכָבר הּוא ַהּבֹוֶקר,

ּוְמאּוָׁשר. ָׂשֵמַח ָאָדם

ַליֹוֵעץ ַהֶמֶל צֹוֵדק", ָאַמר "ַאָתה

ַּכָמה ָיִמים. "ָהִאיׁש ְלַאַחר ֶהָחָכם,

ַלְמרֹות מּוְׁשָלם, א ְּכָבר ַהֶזה

ִמָמה ָעִׁשיר יֹוֵתר ַהְרֵּבה ֶׁשהּוא

ֶׁשָהָיה".

ָאַמר ,"ַהֶמֶל ֲאדֹוִני "ַהַמְסָקָנה,

"ֶׁשְּכֵדי ִלְהיֹות ְּבֶׁשֶקט, ַהיֹוֵעץ

ְוִלְׂשמֹוַח ְלָבֵר ַחָייִבים מּוְׁשָלִמים

ְוא ִלְרדֹוף ַאֲחֵרי ֶׁשֵיׁש ַעל ָמה

ֶׁשַמְצִליַח ִמי ַהְזַמן. ּכֹל ַהֶּכֶסף

ַהמּוְׁשָלם הּוא ֶזה, ַלֲעׂשֹות ֶאת

ָהֲאִמיִתי".

(10 מעמוד הסיפור (המשך

רויטרס

רויטרס

גלבוע אבי מאת
(רצים)  שדוהרים הסוסים לענף ספורט מסוכן. נחשבת סוסים רכיבת

איתם. יחד הרוכבים את ולהפיל ליפול (יכולים) במהירות עלולים

הרוכבים אחרי מכשול במסלול. ליפול המסוכן ביותר הוא הדבר אולם

אותו ברגלי לדרוס ועלולים בזמן הרוכב את רואים תמיד האחרים לא

שלהם. הסוסים

של למזלו שבאנגליה. שהיה בליברפול במרוץ מסוכן רגע בתמונה:

נגמר בשלום. הרוכב, הכל



גלבוע אבי מאת
עֹוף ִהיא ַהֶנֶגב ָעְזִנַיית

 ֶׁשאֹוֶר ֲעָנִקי, (טֹוֵרף) דֹוֵרס

ִלְׁשֵני ַמִגיַע ֶׁשָלה ַהְּכָנַפִיים

ֶמְטִרים.

ִהיא ָׁשִנים ֶעְׂשרֹות ַּכָמה ִלְפֵני

ְוָלַאֲחרֹוָנה ִמִיְׂשָרֵאל, ֶנֶעְלָמה

ִהיא ִנְרֲאָתה ׁשּוב.

ֶׁשָעְזִניֹות ְמַקִווים ְּבִיְׂשָרֵאל

ָּבָאֶרץ ִלְחיֹות ַיְחְזרּו נֹוָספֹות

ִיְגַדל. ְוֶׁשִמְסָּפָרן
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ָחַזר ַהֶנֱעָלם ָהעֹוף

ַּבְמָקֵרר ַלֵּביִצים ֵלב ִׂשימּו
מאת שירה לוי

מּוָזר... ְּבָדָבר ִמְתַעְנְייִנים ָּבעֹוָלם ֲאָנִׁשים ִמיְליֹוֵני ָהַאֲחרֹוִנים ַּבָׁשבּועֹות

ֶׁשַּבְמָקֵרר. ַהֵּביִצים

ַהְּבִרית, ִּפְרֵסם  ֵמַאְרצֹות ַתְרְנגֹולֹות ְמַגֵדל ָיאְנג, ֶׁשנֹח ְלַאַחר (ִהְתִחיל) ֵהֵחל ֶזה

ְנכֹוָנה. ְּבצּוָרה ֶאת ַהֵּביִצים ַּבְמָקְרִרים (ׁשֹוְמִרים) א ְמַאְחְסִנים ֶׁשֲאַנְחנּו

ָאַמר ָהָרָחב", ַהֵחֶלק ְוא ִלְהיֹות ְלַמָטה, ָצִרי ֶׁשל ַהֵּביָצה ַהַצר "ַהֵחֶלק

ַרב. ִעְנָיין (ָגַרם) ְוָיַצר

"ָהֲאִוויר ָיאְנג. ַמְסִּביר ָעֶליָה", ֶׁשׁשֹוֵמר ֲאִוויר ֵיׁש ַהֵּביָצה ֶׁשל ָהָרָחב "ַּבֵחֶלק

ְלַמֲעָלה". ִלְהיֹות ָצִרי הּוא ְוָלֵכן ְלִהְתַּפֵתַח ֵמַחְייַדִקים נֹוֵתן) (א מֹוֵנַע ַהֶזה

אֹוָתן... ַלֲהפֹו ִתְׁשְּכחּו ַאל ַלְמָקֵרר, ַמְכִניִסים ֵּביִצים ְּכֶׁשַאֶתם ָאז

התלמידים למה
שורקים
בכיתה?

35

34

33

שמעוני איילה מאת
שבאוקיינוס ָלה-גֹוֵמָרה באי

בשריקות. מדברים האטלנטי

אלפי עם שפה זוהי למעשה,

אותן. ששורקים 'מילים'

גֹוֵמרֹו', 'ִסיְלּבֹו זו, שנקראת שפה

יש עמקים שבאי התפתחה בגלל

(עשו קשה)  שהקשו רבים וואדיות

לצד מצד לעבור האנשים על

ולהיפגש.

הצדדים משני לדבר העדיפו הם

לעבור במקום העמקים של

אותם.

יש קושי לדבר בצעקות, אולם,

פיתחו שפה השנים הם ולכן עם

שריקות. של

היום, עד פעילה הזו השפה

של שמשרד החינוך  בגלל

הילדים את מחייב ָלה-גֹוֵמָרה

ואף הזו, השפה את ללמוד

עליה. להיבחן

 

ֳא

  
 




ויקיפדיה

   TikTok
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ַתְׁשֵּבץ טּור ֶמְרָּכִזי
ִאם ִתְפְתרּו ֶאת ּכֹל ָהְרָמִזים, ַּבטּור ָהָאפֹור ְתַקְּבלּו ֵׁשם ֶׁשל מּוָׂשג ֶׁשמּוְזָּכר 

ְּבִגיָליֹון ֶזה (2 ִמיִלים).

ִ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

ם ד ק י

ח י י נ

1. ְיַפֵתַח ִוְיַׁשֵּפר

2. ַיֲעמֹוד

3. ְלא הֹוִרים

4. ֶצַבע ַהֶגֶזר

5. ׁשּום ָדָבר, ַהֵהֶפ ֵמ'ַהּכֹל' 

6. ּכֹוס, ַצַלַחת ּוְקָעָרה

7. ַסל ְּבַרִּבים

8. ָגַמר, ִהְׁשִלים 

9. ֶּבן ַהסּוס

 .10א ַנָייד

1. ַתְבִלין ָמלּוַח

2. ֵיׁש 60 ָּכֵאֶלה ְּבָׁשָעה

3. ִּביָרָתה ִהיא טֹוְקיֹו

4. ָדג טֹוֵרף

5. ַחַיית ַמְחָמד ְנפֹוָצה

6. ַהֵהֶפ ִמ'ָמֵלא'

7. ַהֵהֶפ ִמ'ַלְיָלה'

8. ֵיׁש ָּבה ֶחְלמֹון ְוֶחְלּבֹון

4 3 2 1

2

3

4

ִלְפֵניֶכם ִריּבּוַע ֶקֶסם, ֶׁשּבֹו ַהִמיִלים 

ַהְמאּוָזנֹות ֵהן ַגם ַהִמיִלים ַהְמאּוָנכֹות. 

ַהִאם ַתְצִליחּו ִלְפתֹור ֶאת ָהִריּבּוַע ַהֶזה?

1. ָהעֹוָנה ֶׁשִלְפֵני ַהַקִיץִריּבּוַע ֶקֶסם

2. ַצֲעצּוַע ְדמּוי ָאָדם 

3. ָיִכין אֹוֶכל

4. ַּפַחד ִּפְתאֹוִמי, ֲחָרָדה

ַהְתׁשּוָבה ִהיא: _______________________

ִלְפֵניֶכם ְרִׁשיָמה ֶׁשל ַהְגָדרֹות. ַהַּפַעם ֲעֵליֶכם ִלְמצֹוא ִמיִלים ַהַמְתִחילֹות 

ָּבאֹוִתיֹות 'ח' ְו-'ב'.

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

ִּכְתבּו ֶאת ַהִמיִלים ַהִנְרָדפֹות ֶׁשָלֶהן. ֵהיָעְזרּו ְּבַמְחָסן ַהִמיִלים ְלָמָטה.

ִמיִלים ִנְרָדפֹות

* ְיָלִדים * ִלְראֹות * רֹוִצים יֹוֵתר * ַהְפָתָעתֹו * טֹוב, ַמְתִאים * 
* ְמִחיר * ֶנֶעְלמּו ֵמָהעֹוָלם * ׁשֹוְמִרים * ִדיֵּבר * ְׁשֵאִריֹות * 

* ְיָׁשִנים ְמאֹוד * לֹוְקִחים *

1. גֹוִבים ___________ 

2. ַמֲעִדיִפים _________

3. ֲעלּות ___________

4. ְׂשִריִדים __________

5. ׂשֹוֵחַח ___________

6. ֶצֱאָצִאים _________

7. ִנְכֲחדּו __________

8. ַתְדֵהָמתֹו _________

9. ַעִתיִקים _________

10. ִלְצּפֹות _________

11. ְמַאְחְסִנים _______

12. ָראּוי __________

1. ַמֲאָכל ִמֵּביִצים ְמטּוָגנֹות ְּבַמֲחַבת: ֲחִב _ _ _

2. ֶצַמח ַּבַעל ְּפָרִחים ְלָבִנים: ֲחַב _ _ _ 

3. ֲהִריָסה, ֲעִׂשַיית ֵנֶזק ִּבְמכּוָון: ַחָּב _ _

4. ְיִדיִדים: ֲחֵב _ _ _  

5. ְקבּוָצה, ְּכנּוְפָיה: ֲחב _ _ _

6. ְּכִלי ָגדֹול ְלִאיְחסּון ַמִים: ָחִב _ _ 

7. ׁשֹוֵטר ֶׁשְמָפֵרק ְּפָצצֹות: ַחְּב _ _

8. ָנִעים ִויִדידּוִתי; ֶנְחָמד: ָחִב _ _ 

9. חּוט ָעֶבה: ֶחֶב _

10. גּוף ֶׁשהּוַקם ְלַמָטרֹות ִעְסִקיֹות: ֶחְב _ _

חב

. ֵיׁש ָּבה ֶחְלמֹון ְוֶחְלּבֹון

1

2

3

4

5

6

7

8
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...הזוכים בפרסים...הזוכים בפרסים...הזוכים בפרסים...

תל-אביב וייס, רוני

מודיעין סומך, אלעד

הרצליה נחמני, יהלי

ירושלים בן-טוב, דני

נתניה ברונר, עלמה

שירה נאמן, חיפה

פתח-תקווה דלאל, רונן

השרון הוד ברלינר, תמר

יהודה ברמן, נהריה

אשקלון לוי, יואב

ַהַתְׁשֵּבִצים: ֶׁשל ַהְתׁשּובֹות ִלְבִדיַקת

ֶׁשָלֶכם ֶהָחָכם ַהֶטֶלפֹון ְּבֶעְזַרת ַהקֹוד ֶאת ִסְרקּו

ָהִעיתֹון. ַּבֲאָתר ַהְתׁשּובֹות ְלַדף ְוַתִגיעּו

ַהָגדֹול                     358ַהַתְׁשֵּבץ 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                               

ַהָּפָרה קֹול .1

ִמ'ַלְיָלה' ַהֵהֶפ .2

ְונֹוָרא ____ .3

ַמִּביִטים ִמְסַתְּכִלים, .4

ְּבֵסֶפר ְמַעְייִנים .5

ֶהָחִבית ַתְׁשֵּבץ
ִמְתַרֲחִׁשים .6

ֶׁשל ַהִציּפֹור ַהֶּפה .7

ֵמ'חֹום' ַהֵהֶפ .8

ַדק ַּפס .9

מאוזן:

ְיָקָרה. ֵחן ֶאֶבן .9 ָהַאְרֵיה. קֹול .5 ְּבַפִטיׁש. ָעָליו דֹוְפִקים .1

ַקר. א .14 ׁשֹוק. .12 ֶׁשִנְבֲחָרה ְלַייֵצג. ֲאָנִׁשים ְקבּוַצת .11

ֶׁשל סּוג .19 ֶקֶרס, ַאְנקֹול. .17 ַהְצַפְרֵדַע. ֶׁשל ָהִראׁשֹון ַהָׁשָלב .15

(ר"ת). ְוָחִליָלה ַחס .25 ְּבמֹוחֹו. ִהְׁשַתֵמׁש .22 ֶצַבע ַהָים. .20 ְלָטָאה.

ִמיַלת .29 ַהָיד. ֶׁשל ָהֶעְליֹון ַהֵחֶלק .28 ֶרֶכב. ְּכִלי ִמי ֶׁשַמִסיַע .26

ְּכִלי .36 ְּבִסיִסי. ַמֲאָכל .35 ִהְרִגיׁש. .32 ֵּכֶהה. א .30 ְׁשִליָלה.

ִהְסַתֵּכל! .42 ְּבֵריָרה. ִמיַלת .41 ִמְלָחָמה. ַמֲאָבק, .39 ְלִטיגּון.

ֶׁשָטַחנּו .48 ַּבִמְדָּבר. ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני הֹוִביל ֶאת .46 ֹיאַמר. ַיִגיד, .44

ְּבתֹוִכי. .54 ֵּבן. .53 ָמלּוַח. ַתְבִלין .52 גֹוֵנב ְּבכֹוַח. .50 אֹותֹו.

מאונך:

ְוָנטּוׁש. ֵריק .4 מּוִזיָקִלי. ָתו .3 ָחׁשּוב. נֹוֵזל .2 ָמה. ְדַבר .1

ֶנֱאַבק, .10 ָקָטן. א .8 אֹותֹו. ִהִניחּו .7 ַהָסְבָתא. ֶׁשל ַהַּבת .6

ֵתיבֹות ָראֵׁשי .15 ִגיר. ִעם ָעָליו ּכֹוְתִבים .13 ִּבְלִחיָמה. ִהְׁשַתֵתף

ֶצַבע .23 ֲאַגְרָטל. .21 ָיִמים. ִׁשְבָעה ּבֹו ֵיׁש .19 ָזַכר. א .16 (ר"ת).

ָעֶליָה עֹוְמִדים .34 ְׁשַתִיים. ַאֲחֵרי ָּבא .33 ַהְרֵּבה ֵעִצים. ִעם ָמקֹום .31 ַגַעׁש. ֵמַהר יֹוֵצאת .29 ִאיׁש. .27 ָיֶפה. .26 ָנִתין. תֹוָׁשב, .24 ַהַלְיָלה.

,ָסַמ .43 ִמ'ֶׁשֶקר'. ַהֵהֶפ .41 ָקפּוא. ֶגֶׁשם .40 ָרחֹוק. א .39 (ר"ת). ָתא דֹוַאר .38 (ר"ת). ֵּבין-ְלאּוִמי .37 (ר"ת). ַמְטֵּבַע חּוץ .36 ַהַׂשְחָקִנים.

ַרב. ַמְסִּפיק, .51 ַהִניָצחֹון. אֹות .49 ַרִּבים. גּוף ְׁשִליִׁשי, .47 (ר"ת). ֶׁשַבע ְּבֵאר .45 ֵאמּון. ָנַתן
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40 39 38 37 36 35
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מאת איילה שמעוני
ְּבחֹוֶדׁש ָהַרַמָדאן ִנְפָתִחים דּוְכֵני אֹוֶכל ַרִּבים 

ַּבְׁשָווִקים ָהֲעָרִבים. מֹוְכִרים ָּבֶהם ִדְבֵרי 

ַמֲאֶפה ָמסֹוְרִתִיים, ַמְמָתִקים ִמְזָרִחִיים ְועֹוד.

אּוָלם, ִמָיד ְלַאַחר ָהַרַמָדאן, ַהדּוָכִנים ָהֵאֶלה 

ֶנֱעָלִמים.

ִיְׂשְרֵאִלים ַרִּבים ְמאּוְכָזִבים ִמָּכ ֶׁשַהַמֲאָכִלים 

ָהֵאֶלה ִנְמָּכִרים ַרק ְלֶמֶׁש חֹוֶדׁש ֶאָחד.

"ֲאַנְחנּו רֹוִצים ֶלֱאכֹול ֵמֶהם ּכֹל ַהָׁשָנה", ֵהם 

אֹוְמִרים.
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ְלָאן ֶנֱעַלם ָהאֹוֶכל ֶׁשל ָהַרַמָדאן?

מאת עמית גרינברג
מפעלי ים המלח מוציאים מינרלים שונים מהים. מינרלים אלה טובים 

בעיקר לחקלאות. אולם, למפעלים יש בעיה אחת – כמויות גדולות של 

מלח שנשארות לאחר שהם מסננים את המינרלים שהם צריכים.

הם מחפשים מה לעשות עם המלח שנשאר, אך עד היום לא נמצא 

פתרון ראוי (טוב, מתאים). כל הפתרונות שהוצעו עולים כסף רב ולכן 

החיפושים נמשכים.

גם במתקני ההתפלה (הפיכת מים למתוקים) שנמצאים בים התיכון 

מחפשים פתרונות למלח שנשאר לאחר הסינון.

לפרופסור דני מנדלר מהאוניברסיטה העברית, יש פתרון מעניין – 

לבנות בתים ממלח.

"מלח חזק יותר מבטון", מסביר פרופ' מנדלר. "קל יותר 

וזול יותר לייצר ְלֵבִנים ממלח. 

אז במקום לזרוק את 

המלח ולבזבז כסף, 

אנחנו מציעים להכין 

ממנו לבנים לבניין".

האם בעתיד נגור בבתים 

שעשויים ממלח? 

לפי פרופסור מנדלר, 

זה בהחלט כדאי.

הצעה: לבנות בתים מ... מלח

מאת שירה לוי
ְּבָיִמים ֵאֶלה, ָהָאֶמִריָקִנים 

מּוְדָאִגים ִמְּבָעָיה מּוָזָרה – 

ַמְחסֹור ְּבֶקְטׁשֹוּפ.

ֶזהּו ָדָבר א ָּפׁשּוט ֲעבּור 

(ִּבְׁשִביל) ָהָאֶמִריָקִנים ֶׁשאֹוֲהִבים 

ְלהֹוִסיף ֶקְטׁשֹוּפ ִּכְמַעט ְלכֹל 

ַמֲאָכל.

ִּבְגַלל ַהקֹורֹוָנה, ִּבְמקֹום ֶלֱאכֹול 

ַּבִמְסָעדֹות, ֲאָנִׁשים ִהְזִמינּו אֹוֶכל 

ַהַּבְיָתה. ְּבכֹל ִמְׁשלֹוַח, ַהִמְסָעדֹות 

ָׂשמֹות ַׂשִקיֹות ְקַטנֹות ֶׁשל 

ֶקְטׁשֹוּפ. ִּבְגַלל ַהַהְזָמנֹות ָהַרּבֹות 

ַהַׂשִקיֹות ָאְזלּו (ִנְגְמרּו) ִּבְמִהירּות.

ַיְצָרִניֹות ַהֶקְטׁשֹוּפ ִהְגִּבירּו ֶאת 

ַהִייצּור, ַא ֲעַדִיין ֵיׁש ַמְחסֹור.

ְּבָעָיה מּוָזָרה

36
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