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ַמ ֲא ָמ ִצים ְל ַהגִי ַע ְל ֶה ְסכֵּם ְרגִי ָעה אָרוְֹ -טוָוח
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ְשׁי ָצבָא ִמ ִמ ְצ ַריִם ְמנַסִים ְל ָהבִיא
ְלוֹמ ִטים וְאַנ ֵ
דִיפּ ָ
ִשׂ ָר ֵאל
ְמן( בֵּין י ְ
ְל ֶה ְסכֵּם ְרגִי ָעה אָרוְֹ -טוָוח )ז ַ
ְלוֹמ ִטיםַ " :ה ֶה ְס ֵכּ ִמים ָה ְרגִילִים
ַל ַח ַמאס * ַהדִיפּ ָ
ְשׁנוֹת ֶאת ַה ַמ ָצב
א פּוֹ ְתרִים ֶאת ַה ְבּ ָעיָהָ .צרִי ל ַ
שׁנֵי ִצדֵי ַהגְבוּל
ַמרֵי" * בֵּינְ ַתיִיםֶ ,אזְ ָר ִחים ִמ ְ
ְלג ְ
שׁיכִים ִלסְבּוֹל *
ַמ ְמ ִ

   

שׂ ְמ ָחה בְּאַנְְג ִליָה
ִ

רויטרס

  

ַה ְמכִירוֹת בְּחוֹדֶשׁ ָה ַר ַמדָאן ָעלוּ
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מאת רונן גליק
ַה ֶמ ְמ ָשׁ ָלה ְבּאַ ְנ ְג ִליָה ַמ ֲח ִזי ָרה ֶאת
ַה ַח ִיים ַל ִשׁ ְג ָרהֶ .א ְז ְר ֵחי ַה ְמ ִדינָה
יוֹצ ִאים ְל ַבלוֹת ָבּ ְרחוֹבוֹתְ .בּ ַכ ָמה
ְ
יקוּדים.
ְמקוֹמוֹת ָהיוּ אַף )גַם( ִר ִ

מאת עמית גרינברג
אַשׁ ַראי ִדי ְווחוּ
יסי ָה ְ
ֶח ְברוֹת ַכּ ְר ִט ֵ
חוֹדשׁ ָה ַר ַמ ָדאן,
ִ)ס ְיפּרוּ( ֶשׁ ְבּ ֶ
יוֹתר.
ַה ָלקוֹחוֹת ָה ֲע ָר ִבים ָקנוּ ֵ
"בּ ָשׁ ִנים ָהאַ ֲחרוֹנוֹת ,יֵשׁ ִשׁימוּשׁ
ַ
Pixabay
אַשׁ ַראי ַבּ ֶח ְב ָרה
יסי ְ
יוֹתר ְבּ ַכ ְר ִט ֵ
ַרב ֵ
אוֹמ ִרים ַבּ ַבּנְ ִקים" .זֶה ַמ ְר ֶאה ֶשׁ ֵהם ִמ ְשׁ ַת ְמ ִשׁים ָפּחוֹת ְבּ ֶכּ ֶסף
ָה ֲע ָר ִבית"ְ ,
יוֹתר ַעל ַה ַבּ ְנ ִקים".
סוֹמ ִכים ֵ
זוּמן ְו ְ
ְמ ָ

שׁל ִמי ַהבֵּי ָצה ַהזוֹ?
ֶ
  

רויטרס
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ָל ָמה ַה ַת ְל ִמידִים שׁוֹ ְרקִים ַבּכִּי ָתה?

ֳעשׂוּ ָמנוּי ְל ִעיתוֹן ַינְ שׁוּף
Subscribe to Yanshuf
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ירושלים

Like HEBREW TODAY on

משולחן העורך

קוראים כותבים
זֶה א ָהיָה ָצרִיִ לקְרוֹת

6

ָהאָסוֹן ַה ָק ֶשׁה ֶשׁ ָהיָה ְבּ ַהר ֵמירוֹן ,א ָהיָה ָצ ִריִ ל ְקרוֹת.
ֱמת ַעל ַה ָמקוֹם.
ֶה ְרגוּ ְס ָתם ִבּ ְג ַלל ֶשׁאַף ֶא ָחד א ָהיָה אַ ֲח ַראי ֶבּא ֶ
ָשׁים נ ֶ
ֲאנ ִ
ְמ ִדינַת ִי ְשׂ ָר ֵאל ִהיא ְמ ִדינָה ִמ ְת ַק ֶד ֶמת ,וְ אָסוּר ֶשׁ ְד ָב ִרים ָכּ ֵא ֶלה ִי ְקרוּ ָכּאן.
שירה לפידות ,ירושלים

זֶה א הוֹגֵן
בוֹהים
)לוֹק ִחים( ְמ ִח ִירים ְג ִ
גוֹבים ְ
אתי ְבּ ִעיתוֹן ֶ ,357שׁ ְמלוֹנוֹת ְבּ ִי ְשׂ ָר ֵאל ִ
ָק ָר ִ
יהם.
ֲל ֶ
יעים א ֵ
ִמ ִי ְשׂ ְר ֵא ִלים ֶשׁ ַמ ִג ִ
ישׁ ֵאר
יוֹתר( ְל ִה ָ
רוֹצים ֵ
יפים ) ִ
ֲד ִ
ָשׁים ַמע ִ
ְל ַד ְע ִתי ,זֶה א הוֹגֵןִ .בּ ְג ַלל ַהקוֹרוֹנָהֲ ,אנ ִ
ָבּאָ ֶרץ ְוא ָלטוּס ְלחוּ"ל.
ַצל ֶאת זֶה.
אָסוּר ַל ְמלוֹנוֹת ְלנ ֵ
יערה שרוני ,חיפה

לְכוּ ְל ַטיֵיל בְּשׁוּק ַה ַכּ ְר ֶמל
ַה ַכּ ָת ָבה ַעל שׁוּק ַה ַכּ ְר ֶמל ְבּ' ַי ְנשׁוּף' ִמ ְס ָפּר ָ 357ה ְי ָתה ְמ ַע ְניֶינֶת.
אוֹה ֶבת ְל ַטיֵיל ָשׁם ,גַם ִאם ֲא ִני א קוֹנָה ָד ָבר.
ֲא ִני ֶ
יצה!
ָפהֶ ,שׁ ְכּ ַדאי ְל ַב ֵקר בּוֲֹ .א ִני ַמ ְמ ִל ָ
זֶה שׁוּק ְמ ַענְ יֵין וְ י ֶ
נעה נמדר ,תל-אביב

ָשׁים מוּזָרִים א עוֹזְרִים
עוֹנ ִ
יליוֹן .(357
)ג ָ
ְבּ ִעיתוֹן 'יַנְ שׁוּף' ְכּ ַת ְב ֶתם ַעל עוֹנֶשׁ מוּזָר ְבּהוֹדוּ ִ
ָשׁים ְל ַה ְפ ִסיק ַלעֲבוֹר ַעל ַהחוֹק.
ֲשׂה( ַל ֲאנ ִ
חוֹשׁב ֶשׁעוֹנֶשׁ ָכּזֶה ִי ְגרוֹם ) ַיע ֶ
ֲא ִני א ֵ
יוֹתר.
ָשׁים ְר ִצי ִנ ִיים ֵ
יכה ִל ְמצוֹא עוֹנ ִ
הוֹדית ְצ ִר ָ
ְל ַד ְע ִתיַ ,ה ִמ ְשׁ ָט ָרה ַה ִ
רועי פהלבני ,ירושלים
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ְשׁר ִללְמוֹד
ָמה ֶאפ ָ
מ ירוֹן? 7
ֵמאָסוֹן ֵ
ָהאָסוֹן ְבּ ֵמירוֹן ָהיָה ָהאָסוֹן
יוֹתר ֶשׁי ְָד ָעה
ָה ֶא ְז ָר ִחי ַה ָק ֶשׁה ְבּ ֵ
ְמ ִדינַת ִי ְשׂ ָר ֵאל.
עוֹד ְי ַד ְבּרוּ ָע ָליו ַה ְר ֵבּה ַבּ ָשׁנִ ים
כוּלנוּ ִת ְקוָוה ֶשׁ ָד ָבר
ַה ָבּאוֹתְ ,ו ָ
עוֹלם.
ָכּזֶה א ִי ְק ֶרה שׁוּב ְל ָ
כוֹלים
ַחנוּ ְי ִ
אוּלםְ ,בּכֹל זֹאת ֲאנ ְ
ָ
יוּבי )טוֹב(
ִל ְלמוֹד ַמ ֶשׁהוּ ִח ִ
אוֹפי ֶשׁל
ֵמ ָהאָסוֹן ַהזֶה – ָה ִ
ַה ֶח ְב ָרה ַה ִי ְשׂ ְר ֵא ִלית.
)מ ְק ֶרה(,
ירוּע ִ
אַחר ָה ֵא ַ
ִמיָד ְל ַ
ָשׁים ַר ִבּים ְבּ ַר ֲח ֵבי ָהאָ ֶרץ ִה ִגיעוּ
ֲאנ ִ
שׁוּבים
כּוֹלל ַבּ ְי ִ
ְכּ ֵדי ִל ְתרוֹם ָדםֵ ,
דוּא ִיים.
ָה ֲע ָר ִב ִייםַ ,ה ְדרוּ ִז ִיים וְ ַה ֵבּ ִ
ַחנוּ א
אָמרוּ ' ֲאנ ְ
תוֹר ִמים א ְ
ַה ְ
ַחנוּ
ָיכים ַל ֶח ְב ָרה ַהזוֹ' ,אוֹ ' ֲאנ ְ
ַשׁי ִ
ָיכים ַל ָדת ַהזוֹ'ֵ .הם ֶה ְראוּ
א ַשׁי ִ
ֶאת ַה ֵלב ָה ָר ָחב ֶשׁ ָל ֶהם וְ ֶאת ַה ֶק ֶשׁר
ֲח ִרים.
ֶשׁ ָל ֶהם ְל ֶאזְ ְר ֵחי ַה ְמ ִדינָה ָהא ֵ
ָשׁים גַם ִה ִגיעוּ ִל ְלוָויוֹת ֶשׁל
ֲאנ ִ
ירים ,וְ אַף )גַם(
ָשׁים ֶשׁ ֵאינָם ַמ ִכּ ִ
ֲאנ ִ
ָשׁבוּ
יקרוּ ֵא ֶצל ִמ ְשׁ ָפּחוֹת ֶשׁי ְ
ִבּ ְ
ִשׁ ְב ָעהָ .כַּ ,ה ִמ ְשׁ ָפּחוֹת זָכוּ
ָשׁים ֶשׁ ֵהם
אַל ֵפי ֲאנ ִ
יקוּרים ֶשׁל ְ
ְל ִב ִ
ְכּ ָלל א ִה ִכּירוּ.
כֹּל זֶה א ָהיָה קוֹ ֶרה ִאם א ָה ִיינוּ
שׁוּתפוּת ֶא ָחד
אַח ָריוּת ְו ָ
ישׁים ְ
ַמ ְר ִג ִ
ְכּ ַל ֵפּי ַה ֵשׁנִ י.
אוּח ִדים גַם
נְ ַקוֶוהֶ ,שׁ ִנ ָשׁ ֵאר ְמ ָ
ילים ְוא ַרק ִבּזְ ַמנִ ים
ָמים ְר ִג ִ
ְבּי ִ
ֶשׁל אָסוֹן.
יגאל צדקא ,עורך

חדשות בקצרה...
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ִשׂ ָר ֵאל ַבּ ֲח ִצי
◄ ִד ְגלֵי י ְ
ַהתוֹרֶןַ .שׁ ְג ִרירוּיוֹת ִי ְשׂ ָר ֵאל
ָלים
הוֹרידוּ ֶאת ַה ְדג ִ
עוֹלם ִ
ָבּ ָ
ַל ֲח ִצי ַהתוֹ ֶרןָ .היָה זֶה ְלאוֹת
ַצ ַער ַעל ָהאָסוֹן ֶשׁ ָהיָה ְבּ ַהר
ֵמירוֹן.

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

   

משרד החוץ

שׁ ְל ָחה סִיוּ ַע
ִשׂ ָר ֵאל ָ
◄יְ
פוּאיַ .שׂר ַהחוּץ,
יוּע ָכּ ַלל ְמכוֹנוֹת ַהנְ ָשׁ ָמהְ ,תרוּפוֹת ְו ִציוּד ְר ִ
) ֶעזְרָה( לְהוֹדוַּ .ה ִס ַ
ימן(
)ס ָ
יוּע ֶשׁ ָלנוּ הוּא ִבּיטוּי ִ
אַשׁ ְכּנָזִ יִ " :י ְשׂ ָר ֵאל וְ הוֹדוּ ֵהן ְמ ִדינוֹת ֲח ֵברוֹת וְ ַה ִס ַ
ַבּי ְ
גִ
ְלזֶה".
ִשׂ ָר ֵאל ְת ַפנֶה )תוֹ ִציא(
◄יְ

ְשׁים.
שׂדוֹת מוֹק ִ
עוֹד ְ
ַבּ ָשׂדוֹת ֶשׁנִ ְמ ָצ ִאים ְליַד ַה ְגבוּל
מוֹק ִשׁים ְי ָשׁנִ ים
ִעם י ְַר ֵדן ָהיוּ ְ
ַר ִבּיםֵ .מ ַע ְכ ָשׁיוַ ,ה ָשׂדוֹת ִי ְהיוּ
יליוֹן ֶשׁ ֶקל.
)מ ִחיר( ַה ִפּינוּי ִהיא ְכִּ 7-מ ְ
ַח ְק ָל ִא ִיים .עֲלוּת ְ

yigal@hebrewtoday.com

חברי מערכת Editorial Staff
נחמה לוין ,סתיו מור,
חנה הרבטר ,רונן גליק,
שירה לוי ,עמית גרינברג,
איילה שמעוני ,אבי גלבוע
עורכת לשון Language Editor
אהובה שומרוני

משרד הביטחון

)אַר ֶבּה( ִה ִגיעוּ ָלאַ ֲחרוֹנָה ְל ִי ְשׂ ָר ֵאלֵ .הם
ָבים ְ
אַל ֵפי ָחג ִ
ִשׂ ָר ֵאלְ .מאוֹת ְ
◄ אַ ְרבֶּה ְבּי ְ
יוֹתר ִמ ַדי.
אַר ֶבּה א ִה ִזיק ֵ
ָלם ֶשׁל ַה ַח ְק ָל ִאיםָ ,ה ְ
יקר ִל ְדרוֹם ָהאָ ֶרץְ .ל ַמז ָ
ִה ִגיעוּ ְבּ ִע ָ
תוֹשׁבֵי ְט ֶב ְריָה
◄ ָ
ִמ ְתלוֹנְנִיםָ :ה ִעיר ַמ ְסרִי ָחה.
תוֹשׁ ִבים
ְבּ ֶמ ֶשָׁ שׁנִ ים ַה ָ
עוֹלים
סוֹב ִלים ֵמ ֵריחוֹת ֶשׁ ִ
ְ
ִמ ְבּ ֵריכוֹת ִבּיוּב ֶשׁנִ ְמ ָצאוֹת
א ָרחוֹק ֵמ ָה ִעירַ .ע ְכ ָשׁיו ֵהם
תוֹב ִעים ֶאת ַה ְמ ִדינָה ִבּ ְסכוּם
ְ
   
יליוֹן ְשׁ ָק ִלים.
ֶשׁל ִ 20מ ְ
יעהַ ,ה ְמ ִדינָה ִת ְפתוֹר ֶאת ְבּ ָעיַית ַה ִבּיוּב.
ֵהם ְמ ַקוִ ויםֶ ,שׁ ִבּזְ כוּת ַה ְת ִב ָ

עורך ראשי Chief Editor
יגאל צדקא

עיצוב גרפי Graphic Design
"קו וכתב"
מנהל שיווק Marketing Manager
אילן צדקא
מו"ל Publishers
"גוד טיימס"  -הוצאה לאור
GOOD TIMES Publishing
טל'Tel. 02-6437153 :
פקסFax. 02-6436094 :
Toll Free: 1-866-800-5602
רחוב החלוץ  52ירושלים 9626903
52 HeChalutz Street

משרד החוץ ,פיקיוויקי

בוּצת
דוּבּר ִבּ ְק ַ
ִשׂ ָר ֵאלְ .מ ָ
◄ ָלרִאשׁוֹנָה ֵמאָז ַהקוֹרוֹנָהַ ,תיָירִים ִהגִיעוּ ְלי ְ
חוֹד ָשׁ ִייםְ .בּ ִמ ְשׂ ָרד
קוּפה ) ְז ַמן( ֶשׁל ְ
יעה ִל ְת ָ
אַרצוֹת ַה ְבּ ִרית ֶשׁ ִה ִג ָ
ידים ֵמ ְ
ַת ְל ִמ ִ
ָירים ֶשׁי ִַגיעוּ ָלאָ ֶרץ.
יוֹתר ַמ ֵהר ֶאת ִמ ְס ָפּר ַה ַתי ִ
רוֹצים ְל ַה ְג ִדיל ַכּ ָמה ֶשׁ ֵ
ַה ַתיָירוּת ִ
"מ ָצב ַהקוֹרוֹנָה ִבּ ְמ ִדינוֹת ַרבּוֹת
שׂרָד ַה ְבּרִיאוּת נֶגֶד ִטיוּלִים לְחוּ"לַ .
◄ ִמ ְ
רוֹצים
אוֹמ ִרים ְבּ ִמ ְשׂ ָרד ַה ְבּ ִריאוּתֵ .הם ִ
ָהר ְמאוֹד"ְ ,
)ק ֶשׁה( ,וְ ָצ ִריְ ל ִהיז ֵ
ַמ ָמשׁ ָחמוּר ָ
ַח ְזרוּ ִעם
סוֹע ִל ְמ ִדינוֹת ְמסוּיָימוֹתְ ,כּ ֵדי ֶשׁ ֵהם א י ְ
נוֹע )א ָל ֵתת( ִמ ִי ְשׂ ְר ֵא ִלים ִלנְ ַ
ִל ְמ ַ
וִ ירוּס ַהקוֹרוֹנָה.
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ַה ַמ ָטרָהֶ :ה ְסכֵּם ְרגִי ָעה אָרוְֹ טוָוח

9

מאת יגאל צדקא
וחים
ְבּ ִמ ְצ ַר ִים ְמ ַדוְ ִ
)מ ַס ְפּ ִרים( ַעל
ְ
ֲמ ִצים ְל ָה ִביא
ַמא ָ
יעה
ְל ֶה ְס ֵכּם ְר ִג ָ
אָרוֹ-טוָוח
ְ
)שׁ ֶקט(
ֶ
ֵבּין ִי ְשׂ ָר ֵאל וְ ַה ַח ַמאס.
רויטרס
  
אַחר ְמאוֹת
זֹאת ְל ַ
אַחר ֶשׁ ִי ְשׂ ָר ֵאל
וּל ַ
ישׁוּבים ַבּ ָדרוֹםְ ,
רוּשׁ ַל ִים ִו ִ
אוֹתם( ַעל ְי ָ
ילים ֶשׁנוֹרוּ )יָרוּ ָ
ַה ִט ִ
יצה ְבּ ַעזָה.
ִה ְפ ִצ ָ
ַסים ִל ְמצוֹא ִפּ ְתרוֹן ַל ַמ ָצב.
נוֹספוֹת ְמנ ִ
וּמ ְמ ִדינוֹת ָ
לוֹמ ִטים ִמ ִמ ְצ ַר ִים ִ
יפּ ָ
ִד ְ
ֲחרוֹת ְמ ַד ְבּרוֹת ִעם ַה ְצ ָד ִדים ְבּ ִת ְקוָוה ְל ָה ִביא ְל ֶשׁ ֶקט.
גַם ְמ ִדינוֹת ַע ְר ִביוֹת א ֵ
אוּלם ֵהם
אָרוֹ-טוָוחָ ,
ְ
יעה
יע ְל ֶה ְס ֵכּם ְר ִג ָ
ֶבּ ָע ָבר ְכּ ָבר ָהיוּ נִ ְסיוֹנוֹת ְל ַה ִג ַ
נִ ְכ ְשׁלוּ.
יעה
ָביא ְר ִג ָ
ימ ֵצא ִפּ ְתרוֹן ֶשׁי ִ
ַצ ִליחוּ? ַה ִאם ִי ָ
לוֹמ ִטים י ְ
יפּ ָ
ַה ִאם ַה ַפּ ַעם ַה ִד ְ
ְל ָשׁנִ ים אֲרוּכּוֹת?
סוֹב ִלים ִמ ְשׁנֵי ִצ ֵדי ַה ְגבוּל ְמ ַק ִווים ֶשׁ ֵכּן.
ָה ֶאזְ ָר ִחים ֶשׁ ְ

רגע נחמד באמצע המתח

10

אֳ

מאת רונן גליק
רוסיה העבירה כוחות
צבאיים לגבול עם
אוקראינה ,והמתח
בין המדינות גדול.
"אנחנו רוצים להגן
על המדינה שלנו
רויטרס
   
מהאוקראינים",
אומרים הרוסים.
החיילים האוקראינים חפרו תעלות הגנה ליד הגבול כדי להיות מוכנים
מול הצבא הרוסי.
והנה ,רגע נחמד באמצע המתח .באחת התעלות נמצאו שני גורי כלבים.
החיילים אימצו את הגורים ,ומקווים לקחת אותם הביתה אחרי שהמתח
יירד.
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כּוֹשׁר
ַח ְדרֵי ַה ֶ
ֲע ַדיִין רֵיקִים

11

מאת עמית גרינברג
כּוֹשׁר ְבּ ִי ְשׂ ָר ֵאל
ֲלי ַח ְד ֵרי ַה ֶ
ְמ ַנה ֵ
ָבים.
אוּכז ִ
ְמ ְ
אַחר ֶשׁ ֵהם
ֵהם ָח ְשׁבוּ ֶשׁ ְל ַ
ַחזְ רוּ
אַמ ִנים י ְ
ִי ְפ ְתחוַּ ,ה ִמ ְת ְ
ִל ְפ ִעילוּת.
יכים
אוּלםַ ,ר ִבּים ַמ ְמ ִשׁ ִ
ָ
אר ִקים וְ ַח ְד ֵרי
אַמן ַבּ ָפּ ְ
ְל ִה ְת ֵ
יקים ַי ֲח ִסית.
אָרים ֵר ִ
כּוֹשׁר ִנ ְשׁ ִ
ַה ֶ

Pixabay

ְשׁת
ַה ִאם חוּפ ַ
ַה ַקיִץ ְתקוּ ָצר?

12

מאת שירה לוי
יבּדוּ
ידים ִא ְ
ִבּ ְג ַלל ַהקוֹרוֹנָהַ ,ת ְל ִמ ִ
ימוּדים ַר ִבּים.
ְי ֵמי ִל ִ
רוֹצים
ָל ֵכןְ ,בּ ִמ ְשׂ ָרד ַה ִחינוִּ 
ימוּדים
ֲריֶ את ְשׁנַת ַה ִל ִ
ְל ַהא ִ
חוֹפשׁ ַהגָדוֹל.
וּל ַק ֵצר ֶאת ַה ֶ
ְ
ימוּדים
יֵשׁ גַם ַה ָצ ָעהֶ ,שׁ ְשׁנַת ַה ִל ִ
יוֹתרַ ,על
מוּק ָדם ֵ
ַה ָבּאָה ַת ְת ִחיל ְ
חוּפ ָשׁה.
ֶח ְשׁבּוֹן ַה ְ
בּוֹד ִקים ֶאת
מוֹרים ְ
ִא ְרגוּנֵי ַה ִ
ֲבל ֵבּי ְנ ַת ִיים א
ְשׁ ֵתי ַה ַה ָצעוֹת ,א ָ
אַחת ֵמ ֶהן.
יבּלוּ אַף ַ
ִק ְ

ַחם ַל ָדגִים ְבּיָם סוּף

לוֹמד
שׁ ְגרִיר ֵ
ַה ַ
ִשׂ ָר ֵאל
ְל ַהכִּיר ֶאת י ְ

13
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Pixabay

מאת אבי גלבוע
סוּגים שׁוֹנִ ים.
ילת ַח ִיים ָד ִגים ִמ ִ
מוּגים ְבּ ֵא ַ
אַל ִ
ְבּשׁוּנִ יוֹת ָה ְ
יבּה.
ָדע ֶאת ַה ִס ָ
ָלאַ ֲחרוֹנָהָ ,ד ִגים ַר ִבּים ֵמתוּ ,וְ ִאישׁ א י ַ
ילת,
ֲמ ְציָה ַג ִניןֵ ,מ ַה ָמכוֹן ְל ַמ ָד ֵעי ַהיָם ְבּ ֵא ַ
רוֹפסוֹר א ַ
אַחר ֶמ ְח ָקר ֶשׁל ְפּ ֶ
ַרק ְל ַ
)ע ְשׂ ָתה( ַל ָד ִגים ָלמוּת.
ָר ָמה ָ
ַלה ֶשׁ ִה ְת ַח ְממוּת ֵמי ַהיָם ִהיא זוֹ ֶשׁג ְ
ִה ְתג ָ
רוֹפסוֹר גַנִ ין" .כֹּל ִשׁינוּי
ישׁים ְל ִשׁינוּ ִיים ְבּחוֹם ַה ַמ ִים"ַ ,מ ְס ִבּיר ְפּ ֶ
"ה ָד ִגים ְר ִג ִ
ַ
מוֹתםַ .ה ִה ְת ַח ְממוּת ָהאַ ֲחרוֹנָה ָה ְי ָתה ְק ָצ ָרהְ ,ו ָל ֵכן
ָק ָטן ָעלוּל )יָכוֹל( ִל ְגרוֹם ְל ָ
אוֹמי".
יבּה ַל ָמוֶות ַה ִפּ ְת ִ
א ֵה ַבנוּ ַבּ ַה ְת ָח ָלה ָמה ָה ְי ָתה ַה ִס ָ

אתר חם במדינה קרה
מאת איילה שמעוני
בדרך כלל ,כאשר הר געש מתפרץ ,אנשים
מתרחקים מהאזור כדי לא להיפגע.
לאחרונה ,הר געש באיסלנד החל )התחיל(
להתפרץ בצורה לא מסוכנת.
לכן ,אנשים דווקא מתקרבים אליו כדי
לראות אותו .הם מגיעים כדי לראות את
הלבה שלו נשפכת ,בעיקר בלילה.
מומחים להרי געש אומרים שההתפרצות הזו
תימשך כמה שנים.
   
אנשי התיירות באיסלנד כבר מתכננים להביא לשם תיירים.

מאת רונן גליק
ַשׁ ְג ִריר ִאיחוּד ַה ֶא ִמירוּיוֹת
מוּח ַמד
ָה ַע ְר ִביוֹת ְבּ ִי ְשׂ ָר ֵאלַ ,
ל-חאגָ'הַ ,מ ְמ ִשׁי
ַמ ְחמוּד ֶא ָ
ְל ַה ִכּיר ֶאת ִי ְשׂ ָר ֵאל.
ָלאַ ֲחרוֹנָהִ ,נ ְכנַס ַה ַשׁ ְג ִריר ַל ֲחנוּת
ירוּשׁ ַל ִים ְכּ ֵדי ִל ְטעוֹם
אפל ִבּ ָ
ָפ ָל ֶ
פּוֹפּוּל ִרי.
ָ
ֲכל ַה ִי ְשׂ ְר ֵא ִלי ַה
ֵמ ַה ַמא ָ
יבּר( ַדקוֹת אֲרוּכּוֹת
)ד ֵ
שׂוֹח ַח ִ
הוּא ֵ
מוֹכר ְו ַה ָלקוֹחוֹת.
ִעם ַה ֵ
" ִי ְשׂ ָר ֵאל ִהיא ְמ ִדינָה ְמ ַענְ יֶינֶת
אוֹתה וְ ֶאת
רוֹצה ְל ַה ִכּיר ָ
ַו ֲא ִני ֶ
אָמר ַה ַשׁ ְג ִריר.
יוֹתר"ַ ,
ָשׁים ֵ
ָה ֲאנ ִ

  

15

לע"מ

אֳ

רויטרס
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מדע ומחשבים

בעריכת אבי גלבוע

דקות לפני הטיסה
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אֳ

מאת איילה שמעוני
כשמשגרים )שולחים( חללית לחלל ,אנחנו
נהנים לראות את האש שיוצאת מהטיל
ואת הדרך שלו לחלל.
אולם ,אנחנו כמעט אף פעם לא רואים
מה קורה עם האסטרונאוטים לפני השיגור
החשוב שלהם.
בתמונה :אסטרונאוטים ממתינים )מחכים(
לרגע שבו החללית שלהם תשוגר לחלל.

שׁל ִמי ַהבֵּיצָה הַזוֹ?
ֶ

רוירטס

17

מאת עמית גרינברג
אַל ֵפי
עוֹלם( ִל ְפנֵי ְ
ֶע ְלמוּ ֵמ ָה ָ
ֲלי ַח ִייםֶ ,שׁנִ ְכ ֲחדוּ )נ ֶ
דוּעים ְכּ ַבע ֵ
ָאוּרים ְי ִ
ַה ִדינוֹז ִ

נִ ְתַגלָה
ָכּרִישׁ זוֹהֵר
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ָשׁנִ ים.
ָד ְענוּ
אוּלםַ ,ת ְג ִלית ְמ ַענְ יֶינֶת ֶשׁנִ ְמ ְצאָה ָלאַ ֲחרוֹנָה ְבּ ִסין ְמ ַשׁנָה ֶאת ָמה ֶשׁי ַ
ָ
יהם.
ֲל ֶ
עֵ
יצים.
ָאוּרים ִעם ֵ 24בּ ִ
)שׁ ֵא ִריוֹת( ֶשׁל ֵקן ִדינוֹז ִ
ידים ְ
אוֹלוֹגים ָמ ְצאוּ ְשׂ ִר ִ
ִ
אַר ֵכ
ְ
יצים.
ידים ֶשׁל ִדינוֹזָאוּר בּוֹגֵרֶ ,שׁ ַכּנִ ְר ֶאה ָדגַר ַעל ַה ֵבּ ִ
ַבּ ָמקוֹם נִ ְתגַלוּ גַם ְשׂ ִר ִ
ֱצ ִאים ) ְי ָל ִדים( ֶשׁ ָל ֶהם",
ָאוּרים ָדאֲגוּ ַל ֶצא ָ
ַחנוּ ְמ ִבי ִנים ִמזֶה ֶשׁ ַה ִדינוֹז ִ
" ֲאנ ְ
ילנוִּ ,מ ְפּנֵי ֶשׁ ַעד ַהיוֹם,
דוֹלה ִבּ ְשׁ ִב ֵ
אוֹמ ִרים ַה ַמ ְד ָע ִנים ַה ִסינִ ים" .זוֹ ַה ְפ ָת ָעה ְג ָ
ְ
ֱצ ִאים ֶשׁ ָל ֶהם".
יפּלוּ ְכּ ָלל ַבּ ֶצא ָ
ָאוּרים א ִט ְ
ָח ַשׁ ְבנוּ ֶשׁ ַה ִדינוֹז ִ
יצים.
ַבּ ְתמוּנָהִ :איוּר ֶשׁל ַה ִדינוֹזָאוּר דוֹגֵר ַעל ַה ֵבּ ִ

מאת אבי גלבוע
)ה ְפ ָת ָעתוֹ(
ילה ְל ַת ְד ֵה ָמתוֹ ַ
צוֹל ָלן ִג ָ
ְ
ֲרים .זוֹ ַפּ ַעם ִראשׁוֹנָה
ישׁים זוֹה ִ
ְכּ ִר ִ
אוֹתםִ ,מ ְפּנֵי
רוֹאים ָ
אָדם ִ
ֶשׁ ְבּנֵי ָ
עוֹמק ַרב ַבּיָם.
ֶשׁ ֵהם ַח ִיים ְבּ ֶ
חוֹפי ִאיֵי ִפ ִיג'י,
זֶה ָק ָרה ְליַד ֵ
אוֹס ְט ַר ְליָה.
ֶשׁ ִנ ְמ ָצ ִאים ִמ ְז ָר ִחית ְל ְ
ַעד ַהיוֹםַ ,ה ַמ ָדע ִה ִכּיר ַרק
ֲרים ְק ַטנִ ים .זוֹ ַה ַפּ ַעם
צוּרים זוֹה ִ
ְי ִ

Andrew McAfee, Carnegie Museum of Natural History
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רוֹאים ַבּ ַעל ַח ִיים
ָה ִראשׁוֹנָה ֶשׁ ִ
ֹל-כּ.
זוֹהר גָדוֹל כּ ָ
ֵ

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

19

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

ְ 15בּ ַמאי – יוֹם ַהשׁוֹקוֹלָד ִצ'יפְּס
הוּמ ְצאוּ ַרק ְבּ?1941-
'יפּס ְ
שׁוֹקוֹלד ִצ ְ
ָ
ַה ִאם ְי ַד ְע ֶתם ֶשׁ ַה
יוּחד ִמ ֶשׁ ָל ֶהם.
שׁוֹקוֹל ִדים ַה ְק ַטנִ ים ָה ֵא ֶלה יֵשׁ יוֹם ְמ ָ
ָ
ִמ ְת ָבּ ֵרר ֶשׁגַם ַל
ֲבל יֵשׁ ָכּ ֵא ֶלה
עוּגיוֹת ,א ָ
תוֹס ֶפת ְבּתוֹ עוּגוֹת וְ ִ
אוֹתם ְכּ ֶ
כּוּלנוּ ַמ ִכּ ִירים ָ
ָ
אוֹתם ַכּ ֲח ִטיף.
אוֹכ ִלים ָ
ֶשׁ ְ
חוֹג ִגים ֶאת ַהיוֹם ַהזֶה?
אָז ֵאיְ 
טוֹבה ַל ֲח ִגיגָה....
יכם ֶשׁ ְכּ ָבר ִת ְמ ְצאוּ ֶד ֶרָ 
ֲל ֶ
סוֹמ ִכים ע ֵ
ַחנוּ ְ
אָההֲ ,אנ ְ
ַ

טיול בחינם מסביב לעולם
מאת יעקב כהן
לקראת סוף החודש ,אלפי אנגלים
נרגשים ייצאו לטיול עולמי,
שכולל לא פחות מ 40-מדינות.
זהו טיול ימי שרק מעטים בעולם
יכולים לעשות והמעניין הוא שזה
לא עולה להם כסף .להפך .אפילו
משלמים להם על הטיול הזה!
במהלך הטיול הם גם ישתתפו
בטקסים שונים ויהיו אורחים
רצויים )שרוצים אותם( בכל מקום
אליו יגיעו.
אבל ,זה לא יהיה טיול תיירים
רגיל .זהו מסע ימי ארוך שיימשך
יותר מחצי שנה .למעשה ,במסע
הזה ה'תיירים' ,שהם בעצם
חיילים ,יהיו חייבים לעבוד על
האונייה שהם נמצאים עליה.
הם גם יצטרכו לשמור עליה מפני
אוייבים ,שעלולים )יכולים( לנסות
לפגוע בה.
מדובר בנושאת מטוסים של הצבא

20

אֳ

אוניות וצוללות שתפקידן להגן
על ה'עיר הצפה' הזו.
הן גם לא יכולות להיכנס לנמלים
רבים ,ולכן הן זקוקות )צריכות(
לאוניות שירות שמספקות
)מביאות( להן את כל מה שהן
צריכות.
אז אם אתם רוצים לראות עולם
וליהנות מטיול בעשרות מדינות,
אולי כדאי לכם להיות חיילים של
הצבא הבריטי...

הבריטי ,בשם 'המלכה ויקטוריה'.
נושאות מטוסים הן האוניות
הגדולות ביותר שיש .למעשה,
הן כמו ערים קטנות .יש בהן
מסעדות ,אולמות קולנוע,
מכבסות ,תחנות טלוויזיה ,ואפילו
עיתון משלהן.
כמובן ,כפי שמבינים מהשם
שלהן ,יש עליהן גם מסלולי
המראה ונחיתה ארוכים.
נושאות מטוסים הן כלי מלחמה
חשוב ,לכל מדינה שצריכה
שמטוסי הקרב שלה יגיעו
למקומות
מרוחקים.
הבעיה באוניות
הענק האלה היא
שקל לפגוע בהן
בגלל גודלן.
לכן ,הן לעולם
לא שטות לבד.
מסביבן יש
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סיפורים מכאן ומשם ומכל העולם
שיעור כואב

לטייל בתיק

21
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כאשר המורה ָתם ַהא מקליפורניה שבארצות הברית מגיע לכיתה,
התלמידים יודעים שלמישהו זה יכאב.
זאת מפני שתם הוא מורה להגנה עצמית ,שמדגים )מראה( לתלמידים
ולמורים מה הם צריכים לעשות כשתוקפים אותם.
"אני לא מחנך )מלמד( לאלימות" ,אומר תם" .אני מחנך אנשים להתנהג
נכון כשמישהו מאיים עליהם".
בתמונה :תם בשיעור שגרתי )רגיל(.
ברחובות ברצלונה שבספרד
רואים בימים אלה תיקים
חדשים.
אלה הם תיקים שמיועדים
)בשביל( לחיות מחמד.
התיקים שקופים ומאפשרים
)נותנים( להן לראות מה קורה
מסביב.
זה רעיון טוב ,אבל השאלה
היא האם זה נוח לבעל החיים
להיות בתוך תיק קטן...

לומדים בטבע
לאחרונה ,גוברת )עולה( הדרישה שתלמידים ילמדו
בחוץ ,בטבע.
בספרד כבר החלו )התחילו( ללמד תלמידים מחוץ
לבתי הספר ,ואפילו בחוף הים.
"לימודים בחוץ יעילים )טובים( ובריאים יותר מלימודים
בתוך מקום סגור" ,אומרים במשרד החינוך הספרדי.
בתמונה :מורה בשיעור על שפת אגם )התלמידים מחוץ
למסגרת התמונה(.
האם לדעתכם ,אפשר להתרכז כשלומדים בחוץ?
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מיליון איש בפסטיבל

מאת כתבי רויטרס ברחבי העולם

24

אחד הפסטיבלים הגדולים ביותר בעולם
'קוֹמ ָבּה
מתקיים בהודו .לפסטיבל זה ,שנקרא ְ
ֶמ ָלה' ,מגיעים כמיליון איש.
לפי המסורת ההודית ,החוגגים טובלים )נכנסים
למים( בנהר קדוש כדי לקבל מזל טוב וברכה.
אגב ,גם השנה חגגו את ה'קומבה מלה',
למרות שבהודו מצב הקורונה קשה מאוד.
בתמונה :חגיגות ה'קומבה מלה'.

חיילים באוויר

25

חתולים פליטים

26

מקדוניה ,שנמצאת במרכז
אירופה ,היא אחת המדינות
הצעירות בעולם .היא קיבלה
את עצמאותה רק לפני
כשלושים שנה.
למרות שהצבא שלהם קטן,
המקדונים מאוד גאים בו.
בתמונה :חיילים מקדונים
בתרגיל ירידה ממסוק
)הליקופטר(.

מלחמת האזרחים בסוריה נמשכת ,ומשפחות רבות ברחו מבתיהן.
תוך כדי הבריחה ,חלק גדול מהמשפחות נטשו )עזבו( את חיות
המחמד שלהן.
וכך ,נשארו אלפי חיות ללא טיפול ומזון.
אזרחים שאיכפת להם ,הקימו מקלט לחתולים ,בו הם מטפלים ביותר
מאלף חתולים.
"אנחנו מקווים שהמלחמה תיגמר בקרוב והמשפחות יבואו לקחת
אותם" ,אומרים במקלט הענק.
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סיפור קצר
ַמוּשׁלָם
שׁרֵת ה ְ
ַמ ָ
הְ
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אַרמוֹן גָדוֹל.
חוֹקהַ ,חי ֶמ ֶלְ בּ ְ
ְבּ ֶא ֶרץ ְר ָ

אֲנִ י ֶמ ֶל .יֵשׁ ִלי ַהכֹּלַ ,ואֲנִ י א ָשׂ ֵמ ַח

'ח ֵסר'
הוּא ִי ְר ֶצה ְל ַה ְשׁ ִלים ֶאת ַה ִדינָר ֶה ָ

יבים ְו ַהכֹּל
ַל ְמ ִדינָה ֶשׁלוֹ א ָהיוּ אוֹ ְי ִ
גוּע.
ָהיָה ָשׁ ֵקט ְו ָר ַ

ָכּמוֹהוּ .זֶה א ֶה ְגיוֹנִ י".
אָמר
מוּשׁ ָלם"ַ ,
"זֶה ִבּ ְג ַלל ֶשׁהוּא ְ

ְל ֵמאָה .הוּא ַיעֲבוֹד ָק ֶשׁה ִבּ ְשׁ ִביל זֶה
אוּשׁר"ִ ,ה ְס ִבּיר
אָדם א ְמ ָ
וְ ַיהֲפוְֹ ל ָ

יע ַה ְמ ָשׁ ֵרת ֶשׁל
בּוֹקרָ ,היָה ַמ ִג ַ
ְבּכֹל ֶ
ימה.
ֲרוּחה ְט ִע ָ
וּמ ִגישׁ לוֹ א ָ
ַה ֶמ ֶלַ 
עוֹמד ַבּ ָצד ִבּ ְז ַמן
ַה ְמ ָשׁ ֵרת ָהיָה ֵ
אַחר ַבּ ָקשׁוֹת
מוּכן ְל ָמ ֵלא ַ
ֲרוּחהָ ,
ָהא ָ
ַמזֵם ְל ַע ְצמוֹ וְ נִ ְראָה
ַה ֶמ ֶל .הוּא ָהיָה ְמז ְ

יוֹעץ.
ַה ֵ
'מוּשׁ ָלם'?",
ְ
"מוּשׁ ָלם? ָמה ֵפּירוּשׁ
ְ
ָשׁאַל ַה ֶמ ֶל.
אָדם ֶשׁא ַמ ְר ִגישׁ
מוּשׁ ָלם הוּא ָ
"אָדם ְ
ָ
ֶשׁ ָח ֵסר לוֹ ַמ ֶשׁהוּ ַבּ ַח ִיים"ִ ,ה ְס ִבּיר

יוֹעץ.
ַה ֵ
ֲבל ִ 99דינ ִָרים זֶה ַה ְר ֵבּה ְמאוֹד
"א ָ
ַודאי ַיהֲפוֹ
אָמר ַה ֶמ ֶל" .זֶה ְבּו ַ
ֶכּ ֶסף"ַ ,
אוּשׁר".
אוֹתוֹ ִל ְמ ָ
ֲבל
צוֹדק .זֶה ַה ְר ֵבּה ֶכּ ֶסף ,א ָ
"אֲדוֹ ִני ֵ

אוּשׁר.
וּמ ָ
ָשׂ ֵמ ַח ְ
"מה ַהסוֹד ֶשׁ ְלָ ,"?שׁאַל אוֹתוֹ ַה ֶמ ֶל.
ָ
"איזֶה סוֹד?"ָ ,שׁאַל ַה ְמ ָשׁ ֵרת.
ֵ

יוֹתר
רוֹצה ֵ
"ה ְמ ָשׁ ֵרת ֶשׁ ְל א ֶ
יוֹעץַ .
ַה ֵ
ֲבל ֶא ְפ ָשׁר ַלהֲפוֹ
ִמ ָמה ֶשׁיֵשׁ לוֹ .א ָ
אַתה,
מוּשׁ ָלםְ ,כּמוֹ ֶשׁ ָ
אָדם א ְ
אוֹתוֹ ְל ָ

יסיוֹן
ֲשׂה ֶאת ַהנִ ָ
ְבּכֹל זֹאת ,בּוֹא ַנע ֶ
יוֹעץ.
אָמר ַה ֵ
צוֹדק"ַ ,
ְונִ ְר ֶאה ִאם אֲנִ י ֵ
וְ ָכְ ,בּ ֶא ָחד ַה ֵלילוֹת ָל ְקחוּ ַה ְשׁ ַנ ִיים ַשׂק

אָמר ַה ֶמ ֶלְ בּ ִקנְ אָה.
אוֹשׁר"ַ ,
"הסוֹד ָל ֶ
ַ
רוֹצה
אוּשׁר ְו ָשׂ ֵמ ַחְ ,וגַם ֲא ִני ֶ
"אַתה ְמ ָ
ָ
ִל ְהיוֹת ָשׂ ֵמ ַח ָכּמוֹ."
אוֹשׁר",
"אֲדוֹ ִני ַה ֶמ ֶלֵ ,אין ִלי סוֹד ָל ֶ
ילים.
אָמר ַה ְמ ָשׁ ֵרתַ " .ה ַח ִיים ֶשׁ ִלי ְר ִג ִ
ַ

מוּשׁ ָלם".
אֲדוֹנִ י ַה ֶמ ֶל ,א ְ
אָמר ַה ֶמ ֶל
ֲד ִיין א ֵמ ִבין"ַ ,
"אֲנִ י ע ַ
אוֹמר
אַתה ֵ
חוֹסר ַס ְב ָלנוּת" .וְ ֵאיָ 
ְבּ ֶ
מוּשׁ ָלם?".
ֶשׁאֲנִ י א ְ
אָמר
"אַס ִבּיר ְל ָמה אֲנִ י ִמ ְת ַכּוֵון"ַ ,
ְ

ָק ָטן ִעם ִ 99דינ ִָריםְ ,ו ָשׂמוּ אוֹתוֹ ְליַד
ֶד ֶלת ַה ַבּ ִית ֶשׁל ַה ְמ ָשׁ ֵרתַ .על ַה ַשׂק ֵהם
וּל ִמ ְשׁ ַפּ ְח ְת."
"מ ָתנָה ְלְ 
ָכּ ְתבוַּ :
בּוֹקר ,הוּא א
ְכּ ֶשׁ ָקם ַה ְמ ָשׁ ֵרת ַבּ ֶ
ֱמין ְל ָמה ֶשׁרוֹאוֹת ֵעינָיו .הוּא נִ ְכנַס
ֶהא ִ

ָפּשׁוּט ,יֵשׁ ִלי כֹּל ָמה ֶשׁ ֲא ִני ָצ ִרי.
אוֹהב,
ֲא ִני ְמ ָשׁ ֵרת ֶאת ַה ֶמ ֶלֶ שׁ ֲא ִני ֵ
אַרמוֹןָ ,כֶּ שׁ ֲא ִני א ָר ֵעב
אוֹכל ָבּ ְ
ֲא ִני ֵ
ַער
אַף ַפּ ַעםַ ,ואֲנִ י ַחי ְבּ ַב ִית ִבּ ְק ֶצה ַהי ַ

מוּשׁ ָלם א ָח ֵסר
אָדם ְ
"ל ָ
יוֹעץְ .
ַה ֵ
ֲפילוּ ִאם הוּא ָענִ י ְמאוֹד .הוּא
ָד ָבר ,א ִ
ָפּשׁוּט ַמ ְר ִגישׁ ֶשׁ ַהכֹּל ֶא ְצלוֹ טוֹבָ .ל ֵכן
יֵשׁ עֲנִ ִיים ֶשׁ ְשׂ ֵמ ִחים ִעם ָמה ֶשׁיֵשׁ

יהר ִל ְספּוֹר ֶאת ַה ִדינ ִָרים
וּמ ֵ
ְל ֵביתוֹ ִ
אַכזֵב ְלגַלוֹת ֶשׁ ִדינָר ֶא ָחד
ֶשׁ ַבּ ַשׂק ,וְ ִה ְת ְ
'ח ֵסר' .הוּא ָס ַפר ֶאת ַה ַמ ְט ֵבּעוֹת שׁוּב
ָ
טוֹעה.
וָשׁוּב ְכּ ֵדי ִל ְבדוֹק ֶשׁ ֵאינוֹ ֶ

ֶשׁ ַמ ְס ִפּיק ִלי ְו ִל ְבנֵי ַה ִמ ְשׁ ָפּ ָחה ֶשׁ ִלי".

ֲשׁ ִירים א
עוּמת זֹאת ,יֵשׁ ע ִ
ָל ֶהםְ .ל ַ

אָמר ְל ַע ְצמוֹ.
"ח ֵסר ִדינָר ֶא ָחד ְל ֵמאָה"ַ ,
ָ

ַמ ֵרי ,וְ ָל ֵכן
ָדע ֶשׁ ָה ִאישׁ ָע ִני ְלג ְ
ַה ֶמ ֶל י ַ
שׁוּבתוֹ.
יוֹתר ַעל ְת ָ
הוּא ִה ְת ַפּ ֵלא עוֹד ֵ
ָשׁים
ֲמין ְלֶ !א ְשׁ ַלח ֲאנ ִ
" ֲא ִני א ַמא ִ

רוֹצים
מוּשׁ ָל ִמים ִמ ְפּנֵי ֶשׁ ֵהם ָת ִמיד ִ
ְ
עוֹד וָעוֹדָ ,ל ֵכן ֵהם א ְשׂ ֵמ ִחים".
ֲשׂה נִ יסוּי ֶח ְב ָר ִתי ,אֲדוֹנִ י
"בּוֹא ַנע ֶ

יוֹעץ ִה ִבּיטוּ
כֹּל אוֹתוֹ ַהזְ ַמןַ ,ה ֶמ ֶלְ ו ַה ֵ
יצד ַה ְמ ָשׁ ֵרת
ֶד ֶרַ ה ַחלוֹן וְ ָראוּ ֵכּ ַ
ַמ ְת ִחיל ִל ְכעוֹס.

ֱמת",
אוֹמר א ֶ
אַתה ֵ
ִל ְבדוֹק ִאם ָמה ֶשׁ ָ

אָדם
ַה ֶמ ֶל .בּוֹא ַנהֲפוֶֹ את ַה ְמ ָשׁ ֵרת ְל ָ

אָמר
"אֲנִ י ַחיָיב ְל ַה ְשׁ ִלים ֶאת ֶה ָח ֵסר"ַ ,

אָמר ַה ֶמ ֶלְ בּ ַכ ַעס ְו ָשׁ ַלח ֶאת ַה ְמ ָשׁ ֵרת
ַ
ֵמ ָע ָליו.

מוּשׁ ָלם".
א ְ
ֲשׂה זֹאת?" ָשׁאַל ַה ֶמ ֶל.
"וְ ֵאיַ נע ֶ

ְל ַע ְצמוֹ.

יוֹעץ ַה ֶמ ֶלַ ל ֶח ֶדר.
ְבּאוֹתוֹ ָה ֶרגַע ,נִ ְכנַס ֵ

יתן לוֹ ִ 99דינ ִָרים",
"נִ ֵ

דוּע ַה ְמ ָשׁ ֵרת
"מ ַ
"מה ָק ָרה?"ָ ,שׁאַלַ .
ָ
בּוֹכה?".
ֶ
אָמר ַה ֶמ ֶל
"ה ִאישׁ ַהזֶה ְמ ַשׁ ֵקר ִלי"ַ ,
ָ

יוֹעץ.
אָמר ַה ֵ
ַ
"וְ אָז ָמה ִי ְק ֶרה?",
ָשׁאַל ַה ֶמ ֶל.

אוּשׁר ְו ָשׂ ֵמ ַח כֹּל ַהזְ ַמן
ְבּ ַכ ַעס" .הוּא ְמ ָ
מוּכן ְלגַלוֹת ִלי ֶאת ַהסוֹד ֶשׁלוֹ.
ְוא ָ

אָדם
"הוּא ַיהֲפוְֹ ל ָ
מוּשׁ ָלם.
א ְ
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ָשׁית
חִידָה ַבּל ִ

שׁ ָצרִי חוֹ ְקרִים ֲח ָכ ִמים
יֵשׁ ִמ ְקרִים ֶ

קצר ולעניין

28

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

ַהקוּ ִבּיָיה ַההוּנְָגרִית
)ד ָב ִרים(
אָדם ֶשׁ ִמ ְת ַענְ יֵין ַבּ ֲח ָפ ִצים ְ
אוֹפ ִירי הוּא ָ
ַמר ִ

אוֹסף ֶשׁל ֶט ֶלפוֹנִ ים ְי ָשׁנִ ים,
ָאה ְבּ ֶ
ֵמ ֶה ָע ָבר .הוּא ִמ ְתג ֶ
ֲפילוּ ְמכוֹ ִניוֹת ַע ִתיקוֹת
יקים ) ְי ָשׁנִ ים( ַוא ִ
קוֹפּים ַע ִת ִ
ֵט ֶל ְס ִ
יוּח ֶדת.
ֶשׁחוֹנוֹת ֶא ְצלוֹ ַבּ ֲח ָניָיה ְמ ֶ
מוּכן ְל ַשׁ ֵלם ַה ְר ֵבּה ֶכּ ֶסף עֲבוּר ִ)בּ ְשׁ ִביל( ֲח ָפ ִצים
יוֹד ִעים ֶשׁהוּא ָ
כּוּלם ְ
ָ
יוֹד ַע ֶאת זֶה.
יוּג'יןֵ ,
יוּח ִדים .גַם ַמר ִ
ְמ ָ
"בּ ֲח ִפי ָרה
יריַ .
אוֹפ ִ
יוּג'ין ְל ַמר ִ
אָמר ַמר ִ
יוּחד ְל ַה ְראוֹת ְלַ ,"
"יֵשׁ ִלי ַמ ֶשׁהוּ ְמ ָ
ָרית
קוּבּיָיה ַההוּ ְנג ִ
אתי ֶאת ַה ִ
יתי ִעם ֲח ֵב ִרים ַבּ ַק ִיץָ ,מ ָצ ִ
אוֹלוֹגית ֶשׁ ָע ִשׂ ִ
ִ
אַר ֵכ
ְ
רוֹמ ִאים ִמ ִל ְפנֵי
קוּפת )זְ ַמן ֶשׁל( ָה ָ
קוּבּיָיה ִמ ְת ַ
עוֹלם .זוֹ ִ
יוֹתר ָבּ ָ
יקה ְבּ ֵ
ָה ַע ִת ָ
ְכָּ 2,000-שׁנָה".
קוּבּיָיה ֶשׁ ָה ְי ָתה עֲשׂוּיָיה ֵמ ֶא ֶבן.
קוּפ ָסה ֵמ ֵעץ ַז ִית וְ ִה ִציג ֶאת ַה ִ
הוּא ָפּ ַתח ְ
סוֹבב ֶאת ַה ֲח ָל ִקים ֶשׁל
אָמר ְו ֵ
יתה"ַ ,
ֲפילוּ ְל ַשׂ ֵחק ִא ָ
"ת ְר ֶאהֶ ,א ְפ ָשׁר א ִ
ִ
קוּבּיָיה.
ַה ִ
אָמר:
קוּבּיָיהֵ ,ה ִרים ֶט ֶלפוֹן ְל ַמזְ ִכּי ָרתוֹ וְ ַ
אוֹפ ִירי ִה ְס ַת ֵכּל ְמ ַעט ַעל ַה ִ
ַמר ִ
אָדם ַר ַמאי".
"ת ְז ִמינִ י ְל ָכאן ֶאת ַה ִמ ְשׁ ָט ָרה ַמ ֵהר .יֵשׁ ָכּאן ָ
ַ
שׁקֵר?
שׁ ַמר יוּגִ'ין ְמ ַ
כֵּי ַצד יָדַע ַמר אוֹפִירִי ֶ
הוּמ ְצאָה ַרק ִבּ ְשׁנַת ָ .1974ל ֵכן ,א יָכוֹל ִל ְהיוֹת
ָרית ְ
קוּבּיָיה ַההוּנְ ג ִ
ְתשׁוּבָהַ :ה ִ
אוֹתה.
רוֹמ ִאים ִה ִכּירוּ ָ
ֶשׁ ָה ָ

ַּכ ָמ ה ִמ ילִ ים ַע ל ִמ ילָ ה

29

זִיגוּג
עוֹשׂה ַזגָג ִעם עוּגָה?
ָמה ֶ

כדי לגמור
סוכרייה על
מקל ,דרושים
 364ליקוקים.
דבורים נחשבות
לחרוצות .אולם ,מתברר שהן
ישנות באמצע העבודה.
גם ֵ
לאחר שהן שותות מתערובת
שבעות
של צמחים ,הן ֵ
מהארוחה ,מתעייפות ונחות
בתוך הפרחים.
אסטרונאוטים רואים
 16זריחות ושקיעות
ביממה אחת.
במקור )בהתחלה( ,השם של
אוסטרליה היה ...ניו-הולנד.
עיפרון יכול
לצייר קו
באורך 60
קילומטר עד
שהוא נגמר.
הקיסר הרומי ,קליגולה,
שחי במאה הראשונה ,אהב
מאוד את הסוס שלו .הוא
ערך )עשה( בשבילו סעודות
חשובות ,בנה לו אורווה
מפוארת ורצה למנות )לתת לו
תפקיד( אותו לסנטור )סוג של

ַזגָג הוּא ֶא ָחד ֶשׁ ְמ ַת ֵקן
גוּגית(.
כוּכית )זְ ִ
ַחלוֹנוֹת זְ ִ
אוֹפה
ִמ ַצד ֵשׁנִ יִ ,ל ְפ ָע ִמים ֶ
ֲפים ְבּ ִציפּוּי ָמתוֹק
ְמ ַצ ֶפּה ַמא ִ
וּמ ְב ִריק ֶשׁנִ ְק ָרא זִ יגוּג.
ַ
אוֹפהְ ,כּמוֹ ַה ַזגָגְ ,כּ ִאילוּ
ָה ֶ
ֲפה.
כוּכית ַעל ַה ַמא ֶ
ָשׂם זְ ִ

30

אֳ

Pixabay

חבר כנסת( .אולם ,קליגולה
נרצח לפני שהסוס קיבל את
התפקיד המכובד.
כל התרנגולות
בעולם מטילות
כ 200-מיליון
ביצים ביום.
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שׁכוֹת
ִמ ָ
ִימ ְפּיָאדָה נ ְ
ַה ֲהכָנוֹת לָאוֹל ְ
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מאת רונן גליק
טוֹקיוֹ ֶשׁ ִנ ְד ֲח ָתה
ָאדת ְ
ימ ְפּי ַ
אוֹל ְ
ִ
ֵמ ַה ָשׁנָה ֶשׁ ָע ְב ָרה ִבּ ְג ַלל ַהקוֹרוֹנָה,
ָמים.
ִת ְת ַקיֵים ְבּעוֹד ָפּחוֹת ִמ 100-י ִ
ֲכנוֹת
ימים ֶאת ַהה ָ
ָפּ ִנים ַמ ְשׁ ִל ִ
ַהי ָ
קוּשׁ ֶטת
טוֹקיוֹ ְכּ ָבר ְמ ֶ
וְ ָה ִעיר ְ
ַל ַת ֲחרוּיוֹת.
ָפּנִ י
אוּלםִ ,בּ ְג ַלל ַהקוֹרוֹנָהַ ,רק ָק ָהל י ָ
ָ
יע ַל ַת ֲחרוּיוֹת .זֹאת ִמ ְפּנֵי
יוּכל ְל ַה ִג ַ
ַ
ַפּן.
יכּנֵס ְלי ָ
ָשׁים אָסוּר ְל ִה ָ
ֶשׁ ָכּ ֶרגַע ַל ֲאנ ִ
ָאדה
ימ ְפּי ָ
אוֹל ְ
ַבּ ְתמוּנָהֵ :ס ֶמל ָה ִ
טוֹקיוֹ.
ְבּ ְ

רויטרס

רגע מסוכן

32
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אֳ

וְ ָכֵ ה ֵחל ִ)ה ְת ִחיל( ַה ְמ ָשׁ ֵרת ַלעֲבוֹד
ויח
נוֹספוֹת ְכּ ֵדי ְל ַה ְרוִ ַ
ַבּעֲבוֹדוֹת ָ
ִדינָר ֶא ָחדֶ ,שׁ ָהיָה ַה ְר ֵבּה ֶכּ ֶסף

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

במהירות עלולים )יכולים( ליפול ולהפיל את הרוכבים יחד איתם.
אולם הדבר המסוכן ביותר הוא ליפול אחרי מכשול במסלול .הרוכבים
האחרים לא תמיד רואים את הרוכב בזמן ועלולים לדרוס אותו ברגלי

ִבּ ְשׁ ִבילוֹ.
יוֹתר.
יוֹתר ְו ֵ
הוּא ָה ַפְ ל ַע ְצ ָבּנִ י ֵ
ֲרוּחת
עוֹמד ְליַד ַה ֶמ ֶלַ בּא ַ
ְכּ ֶשׁ ָהיָה ֵ
בּוֹקר ,הוּא ְכּ ָבר א ָהיָה אוֹתוֹ
ַה ֶ

הסוסים שלהם.
בתמונה :רגע מסוכן במרוץ שהיה בליברפול שבאנגליה .למזלו של

אוּשׁר.
וּמ ָ
אָדם ָשׂ ֵמ ַח ְ
ָ

הרוכב ,הכל נגמר בשלום.

יוֹעץ
אָמר ַה ֶמ ֶלַ ל ֵ
צוֹדק"ַ ,
"אַתה ֵ
ָ
"ה ִאישׁ
ָמיםָ .
אַחר ַכּ ָמה י ִ
ֶה ָח ָכםְ ,ל ַ
מוּשׁ ָלםַ ,ל ְמרוֹת
ַהזֶה ְכּ ָבר א ְ
יוֹתר ָע ִשׁיר ִמ ָמה
ֶשׁהוּא ַה ְר ֵבּה ֵ
ֶשׁ ָהיָה".
אָמר
"ה ַמ ְס ָקנָה ,אֲדוֹנִ י ַה ֶמ ֶלַ ,"
ַ
"שׁ ְכּ ֵדי ִל ְהיוֹת
יוֹעץ ְבּ ֶשׁ ֶקטֶ ,
ַה ֵ
מוֹח
ָיבים ְל ָב ֵרְ ו ִל ְשׂ ַ
מוּשׁ ָל ִמים ַחי ִ
ְ
ַעל ָמה ֶשׁיֵשׁ וְ א ִל ְרדוֹף אַ ֲח ֵרי
יח
ַה ֶכּ ֶסף כֹּל ַהזְ ַמןִ .מי ֶשׁ ַמ ְצ ִל ַ

רויטרס
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מוּשׁ ָלם
ַלעֲשׂוֹת ֶאת זֶה ,הוּא ַה ְ
יתי".
ֲמ ִ
ָהא ִ

למה התלמידים
שורקים
אֳ
בכיתה?
33

מאת איילה שמעוני

הָעוֹף ַהנֶ ֱעלָם ָחזַר
מאת אבי גלבוע
ָעזְ ִניַית ַה ֶנגֶב ִהיא עוֹף
ָקיֶ ,שׁאוֹ ֶר
דוֹ ֵרס )טוֹ ֵרף( ֲענ ִ
יע ִל ְשׁנֵי
ָפ ִיים ֶשׁ ָלה ַמ ִג ַ
ַה ְכּנ ַ
ֶמ ְט ִרים.
ִל ְפנֵי ַכּ ָמה ֶע ְשׂרוֹת ָשׁ ִנים ִהיא
ֶע ְל ָמה ִמ ִי ְשׂ ָר ֵאל ,וְ ָלאַ ֲחרוֹנָה
נֶ
ֲתה שׁוּב.
ִהיא ִנ ְרא ָ
ְבּ ִי ְשׂ ָר ֵאל ְמ ַקוִ וים ֶשׁ ָע ְז ִניוֹת
ַח ְזרוּ ִל ְחיוֹת ָבּאָ ֶרץ
נוֹספוֹת י ְ
ָ
ְו ֶשׁ ִמ ְס ָפּ ָרן ִי ְג ַדל.

ה-גוֹמ ָרה שבאוקיינוס
ֵ
באי ָל
האטלנטי מדברים בשריקות.
למעשה ,זוהי שפה עם אלפי
'מילים' ששורקים אותן.
גוֹמרוֹ',
ילבּוֹ ֵ
'ס ְ
שפה זו ,שנקראת ִ
התפתחה בגלל שבאי יש עמקים
וואדיות רבים שהקשו )עשו קשה(
על האנשים לעבור מצד לצד
ולהיפגש.
הם העדיפו לדבר משני הצדדים
של העמקים במקום לעבור
אותם.
אולם ,יש קושי לדבר בצעקות,
ולכן עם השנים הם פיתחו שפה

34

 

ויקיפדיה

ַמ ָקרֵר
שׂימוּ לֵב ַלבֵּי ִצים בּ ְ
ִ
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מאת שירה לוי
עוֹלם ִמ ְת ַע ְנ ְיי ִנים ְבּ ָד ָבר מוּזָר...
ָשׁים ָבּ ָ
יליוֹנֵי ֲאנ ִ
ַבּ ָשׁבוּעוֹת ָהאַ ֲחרוֹנִ ים ִמ ְ
יצים ֶשׁ ַבּ ְמ ָק ֵרר.
ַה ֵבּ ִ
אַרצוֹת ַה ְבּ ִריתִ ,פּ ְר ֵסם
ַדל ַת ְר ְנגוֹלוֹת ֵמ ְ
אַחר ֶשׁנֹח יָא ְנגְ ,מג ֵ
זֶה ֵה ֵחל ִ)ה ְת ִחיל( ְל ַ
יצים ַבּ ְמ ָק ְר ִרים ְבּצוּ ָרה נְ כוֹנָה.
)שׁוֹמ ִרים( ֶאת ַה ֵבּ ִ
ְ
אַח ְסנִ ים
ַחנוּ א ְמ ְ
ֶשׁ ֲאנ ְ
אָמר
יצה ָצ ִריִ ל ְהיוֹת ְל ַמ ָטהְ ,וא ַה ֵח ֶלק ָה ָר ָחב"ַ ,
"ה ֵח ֶלק ַה ַצר ֶשׁל ַה ֵבּ ָ
ַ
ָצר ) ָג ַרם( ִע ְניָין ַרב.
ְוי ַ
"האֲוִ ויר
יה"ַ ,מ ְס ִבּיר יָאנְ גָ .
שׁוֹמר ָע ֶל ָ
יצה יֵשׁ ֲא ִוויר ֶשׁ ֵ
"בּ ֵח ֶלק ָה ָר ָחב ֶשׁל ַה ֵבּ ָ
ַ
ֲלה".
יד ִקים ְל ִה ְת ַפּ ֵת ַח וְ ָל ֵכן הוּא ָצ ִריִ ל ְהיוֹת ְל ַמע ָ
נוֹתן( ֵמ ַח ְי ַ
ֵע )א ֵ
ַהזֶה מוֹנ ַ
אוֹתן...
יצים ַל ְמ ָק ֵרר ,אַל ִת ְשׁ ְכּחוּ ַלהֲפוָֹ 
יסים ֵבּ ִ
אַתם ַמ ְכ ִנ ִ
אָז ְכּ ֶשׁ ֶ

של שריקות.
השפה הזו פעילה עד היום,
בגלל שמשרד החינוך של
ה-גוֹמ ָרה מחייב את הילדים
ֵ
ָל
ללמוד את השפה הזו ,ואף
להיבחן עליה.
  
 



   

TikTok
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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 ְ

מוּשׂג ֶשׁמוּ ְז ָכּר
ִאם ִת ְפ ְתרוּ ֶאת כֹּל ָה ְר ָמזִ יםַ ,בּטוּר ָהאָפוֹר ְת ַק ְבּלוּ ֵשׁם ֶשׁל ָ
ילים(.
יליוֹן זֶה )ִ 2מ ִ
ְבּ ִג ָ
1

לוּח
ַ .1ת ְב ִלין ָמ ַ

י

ְ .1י ַפ ֵת ַח וִ ְי ַשׁ ֵפּר

ק

ם

ד

2

 .2יֵשׁ ָ 60כּ ֵא ֶלה ְבּ ָשׁ ָעה

ַ .2יעֲמוֹד

3

טוֹקיוֹ
ִ .3בּי ָר ָתה ִהיא ְ

הוֹרים
ְ .3לא ִ

4

ֶ .4צ ַבע ַה ֶגזֶר

ָ .4דג טוֹ ֵרף

'הכֹּל'
 .5שׁוּם ָד ָברַ ,ה ֵה ֶפֵ מ ַ

פוֹצה
ַ .5חיַית ַמ ְח ָמד ְנ ָ

וּק ָע ָרה
 .6כּוֹסַ ,צ ַל ַחת ְ

'מ ֵלא'
ַ .6ה ֵה ֶפִ מ ָ

5

6

7

ַ .7סל ְבּ ַר ִבּים

'ל ְי ָלה'
ַ .7ה ֵה ֶפִ מ ַ

ָמרִ ,ה ְשׁ ִלים
 .8ג ַ

 .8יֵשׁ ָבּה ֶח ְלמוֹן וְְו ֶח ְלבּוֹן
.

ֶ .9בּן ַהסוּס
 .10א ַניָיד

8

י

נ

ח

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 ְ

ַה ְתשׁוּבָה ִהיא_______________________ :
2

3

4

ָ .1העוֹנָה ֶשׁ ִל ְפנֵי ַה ַק ִיץ
אָדם
ֲצוּע ְדמוּי ָ
ַ .2צע ַ
אוֹכל
 .3י ִָכין ֶ
אוֹמיֲ ,ח ָר ָדה
ַ .4פּ ַחד ִפּ ְת ִ

מִילִים נִ ְרדָפוֹת

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 'ח' ְו'-ב'.
ָבּ ִ

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 ִ

יצים ְמטוּגָנוֹת ְבּ ַמ ֲח ַבתֲ :ח ִב _ _ _
ֲכל ִמ ֵבּ ִ
ַ .1מא ָ

גוֹבים ___________ ִ .7נ ְכ ֲחדוּ __________
ִ .1

ֶ .2צ ַמח ַבּ ַעל ְפּ ָר ִחים ְל ָבנִ יםֲ :ח ַב _ _ _

יפים _________ ַ .8ת ְד ֵה ָמתוֹ _________
ֲד ִ
ַ .2מע ִ

ֲשׂיַית ֵנזֶק ִבּ ְמכוּוָןַ :ח ָבּ _ _
יסה ,ע ִ
ֲר ָ
 .3ה ִ

 .3עֲלוּת ___________

ידיםֲ :ח ֵב _ _ _
ְ .4י ִד ִ
נוּפיָהֲ :חב _ _ _
בוּצהְ ,כּ ְ
ְ .5ק ָ

חב

יחסוּן ַמ ִיםָ :ח ִב _ _
ְ .6כּ ִלי גָדוֹל ְל ִא ְ
שׁוֹטר ֶשׁ ְמ ָפ ֵרק ְפּ ָצצוֹתַ :ח ְבּ _ _
ֵ .7
ֶח ָמדָ :ח ִב _ _
ידוּתי; נ ְ
יד ִ
ָעים וִ ִ
 .8נ ִ
 .9חוּט ָע ֶבהֶ :ח ֶב _
הוּקם ְל ַמ ָטרוֹת ִע ְס ִקיוֹתֶ :ח ְב _ _
 .10גוּף ֶשׁ ַ
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יקים _________
ַ .9ע ִת ִ

ידים __________ ִ .10ל ְצפּוֹת _________
ְ .4שׂ ִר ִ
אַח ְסנִ ים _______
שׂוֹח ַח ___________ ְ .11מ ְ
ֵ .5
ֱצ ִאים _________
ֶ .6צא ָ

ָ .12ראוּי __________

* יְ ָלדִים * ִלרְאוֹת * רוֹ ִצים יוֹ ֵתר * ַה ְפ ָת ָעתוֹ * טוֹבַ ,מ ְת ִאים *
שׁ ֵארִיוֹת *
שׁוֹמרִים * דִיבֵּר * ְ
* ְמ ִחיר * נֶ ֶעלְמוּ ֵמ ָהעוֹלָם * ְ
ְשׁנִים ְמאוֹד * לוֹ ְק ִחים *
* יָ

שׁבֵּץ ַהגָדוֹל
ַה ַת ְ

מספר 358

מאוזן:
אַריֵהֶ .9 .א ֶבן ֵחן ְי ָק ָרה.
דוֹפ ִקים ָע ָליו ְבּ ַפ ִטישׁ .5 .קוֹל ָה ְ
ְ .1
ַיצג .12 .שׁוֹק .14 .א ַקר.
ָשׁים ֶשׁנִ ְב ֲח ָרה ְלי ֵ
בוּצת ֲאנ ִ
ְ .11ק ַ
ַ .15ה ָשׁ ָלב ָה ִראשׁוֹן ֶשׁל ַה ְצ ַפ ְר ֵד ַעֶ .17 .ק ֶרס ,אַ ְנקוֹל .19 .סוּג ֶשׁל
ילה )ר"ת(.
ְל ָטאָהֶ .20 .צ ַבע ַהיָםִ .22 .ה ְשׁ ַת ֵמשׁ ְבּמוֹחוַֹ .25 .חס וְ ָח ִל ָ
ילת
יע ְכּ ִלי ֶר ֶכבַ .28 .ה ֵח ֶלק ָה ֶע ְליוֹן ֶשׁל ַהיָדִ .29 .מ ַ
ִ .26מי ֶשׁ ַמ ִס ַ
יסיְ .36 .כּ ִלי
ֲכל ְבּ ִס ִ
ילה .30 .א ֵכּ ֶההִ .32 .ה ְר ִגישַׁ .35 .מא ָ
ְשׁ ִל ָ
ילת ְבּ ֵרי ָרהִ .42 .ה ְס ַת ֵכּל!
ֲבקִ ,מ ְל ָח ָמהִ .41 .מ ַ
ְל ִטיגוּןַ .39 .מא ָ
הוֹביל ֶאת ְבּנֵי ִי ְשׂ ָר ֵאל ַבּ ִמ ְד ָבּרֶ .48 .שׁ ָט ַחנוּ
ֹאמרִ .46 .
 .44י ִַגיד ,י ַ
תוֹכי.
לוּחֵ .53 .בּןְ .54 .בּ ִ
כוֹחַ .52 .ת ְב ִלין ָמ ַ
אוֹתוֹ .50 .גוֹנֵב ְבּ ַ

2

1

3

12

17

18
22

24

11

10

9

13

4

5

6

7

14

15

16

19

20

21

23

25

26

28

27

29
30

32

8

33

31

34

35

36

37

39

38

40

מאונך:
יק ִליֵ .4 .ריק ְונָטוּשׁ.
ְ .1ד ַבר ָמה .2 .נוֹזֵל ָחשׁוּבָ .3 .תו מוּ ִז ָ
46
47
48
49
50
51
ֱבק,
ַ .6ה ַבּת ֶשׁל ַה ָס ְב ָתאִ .7 .הנִ יחוּ אוֹתוֹ .8 .א ָק ָטןֶ .10 .נא ַ
52
53
54
אשׁי ֵתיבוֹת
כּוֹת ִבים ָע ָליו ִעם ִגירָ .15 .ר ֵ
ימהְ .13 .
ִה ְשׁ ַת ֵתף ִבּ ְל ִח ָ
ַר ָטלֶ .23 .צ ַבע
ָמיםֲ .21 .אג ְ
ָכר .19 .יֵשׁ בּוֹ ִשׁ ְב ָעה י ִ
)ר"ת( .16 .א ז ַ
עוֹמ ִדים
יה ְ
ַעשָׁ .31 .מקוֹם ִעם ַה ְר ֵבּה ֵע ִציםָ .33 .בּא אַ ֲח ֵרי ְשׁ ַת ִייםָ .34 .ע ֶל ָ
יוֹצאת ֵמ ַהר ג ַ
ָפהִ .27 .אישֵׁ .29 .
ָתין .26 .י ֶ
תוֹשׁב ,נ ִ
ַה ַל ְי ָלהָ .24 .
'שׁ ֶקר'ָ .43 .ס ַמ,
ֶשׁם ָקפוּאַ .41 .ה ֵה ֶפִ מ ֶ
אוּמי )ר"ת(ָ .38 .תא דוֹאַר )ר"ת( .39 .א ָרחוֹק .40 .ג ֶ
ין-ל ִ
ַה ַשׂ ְח ָקנִ יםַ .36 .מ ְט ֵבּ ַע חוּץ )ר"ת(ֵ .37 .בּ ְ
יצחוֹןַ .51 .מ ְס ִפּיקַ ,רב.
ישׁיַ ,ר ִבּים .49 .אוֹת ַהנִ ָ
ָתן ֵאמוּןְ .45 .בּ ֵאר ֶשׁ ַבע )ר"ת( .47 .גוּף ְשׁ ִל ִ
נַ
42

41

שׁבֵּץ ֶה ָחבִית
ַת ְ

43

44

45

...הזוכים בפרסים...הזוכים בפרסים...הזוכים בפרסים...
רוני וייס ,תל-אביב

שירה נאמן ,חיפה

 .1קוֹל ַה ָפּ ָרה

ִ .6מ ְת ַר ֲח ִשׁים

אלעד סומך ,מודיעין

רונן דלאל ,פתח-תקווה

'ל ְי ָלה'
ַ .2ה ֵה ֶפִ מ ַ

ַ .7ה ֶפּה ֶשׁל ַה ִציפּוֹר

יהלי נחמני ,הרצליה

תמר ברלינר ,הוד השרון

 ____ .3וְ נוֹ ָרא

ַ .8ה ֵה ֶפֵ מ'חוֹם'

דני בן-טוב ,ירושלים

יהודה ברמן ,נהריה

עלמה ברונר ,נתניה

יואב לוי ,אשקלון

יטים
ִ .4מ ְס ַת ְכּ ִליםַ ,מ ִבּ ִ

ַ .9פּס ַדק

ְ .5מ ַע ְיינִ ים ְבּ ֵס ֶפר

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
עיתון ינשוף • גיליון מס'  • 358עמוד 15

ַמדָאן?
שׁל ָהר ַ
לְאָן נֶ ֱעלַם ָהאוֹכֶל ֶ
מאת איילה שמעוני
אוֹכל ַר ִבּים
דוּכנֵי ֶ
חוֹדשׁ ָה ַר ַמ ָדאן נִ ְפ ָת ִחים ְ
ְבּ ֶ
מוֹכ ִרים ָבּ ֶהם ִד ְב ֵרי
ָוקים ָה ֲע ָר ִביםְ .
ַבּ ְשׁו ִ
סוֹר ִת ִייםַ ,מ ְמ ָת ִקים ִמזְ ָר ִח ִיים ְועוֹד.
ֲפה ָמ ְ
ַמא ֶ
דוּכ ִנים ָה ֵא ֶלה
אַחר ָה ַר ַמ ָדאןַ ,ה ָ
אוּלםִ ,מיָד ְל ַ
ָ
ֱל ִמים.
ֶנע ָ
ֲכ ִלים
ָבים ִמ ָכֶּ שׁ ַה ַמא ָ
אוּכז ִ
ִי ְשׂ ְר ֵא ִלים ַר ִבּים ְמ ְ
חוֹדשׁ ֶא ָחד.
ָה ֵא ֶלה נִ ְמ ָכּ ִרים ַרק ְל ֶמ ֶשֶׁ 
רוֹצים ֶלאֱכוֹל ֵמ ֶהם כֹּל ַה ָשׁנָה"ֵ ,הם
ַחנוּ ִ
" ֲאנ ְ
אוֹמ ִרים.
ְ

36

רויטרס



הצעה :לבנות בתים מ ...מלח

37

אֳ

ְבּ ָעיָה מוּזָרָה

38

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 ְל ֵבנִ ים ממלח.


אז במקום לזרוק את
המלח ולבזבז כסף,
אנחנו מציעים להכין
ממנו לבנים לבניין".
האם בעתיד נגור בבתים
שעשויים ממלח?
לפי פרופסור מנדלר,
Pixabay
זה בהחלט כדאי.
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מאת שירה לוי
יקנִ ים
אָמ ִר ָ
ָמים ֵא ֶלהָ ,ה ֶ
ְבּי ִ
אָגים ִמ ְבּ ָעיָה מוּ ָז ָרה –
מוּד ִ
ְ
ַמ ְחסוֹר ְבּ ֶק ְטשׁוֹפּ.
זֶהוּ ָד ָבר א ָפּשׁוּט עֲבוּר
ֲבים
יק ִנים ֶשׁאוֹה ִ
אָמ ִר ָ
ִ)בּ ְשׁ ִביל( ָה ֶ
הוֹסיף ֶק ְטשׁוֹפּ ִכּ ְמ ַעט ְלכֹל
ְל ִ
ֲכל.
ַמא ָ
ִבּ ְג ַלל ַהקוֹרוֹנָהִ ,בּ ְמקוֹם ֶלאֱכוֹל
אוֹכל
ָשׁים ִהזְ ִמינוּ ֶ
ַבּ ִמ ְס ָעדוֹתֲ ,אנ ִ
לוֹחַ ,ה ִמ ְס ָעדוֹת
ַה ַבּ ְי ָתהְ .בּכֹל ִמ ְשׁ ַ
ָשׂמוֹת ַשׂ ִקיוֹת ְק ַטנוֹת ֶשׁל
ֶק ְטשׁוֹפִּ .בּ ְג ַלל ַה ַה ְז ָמנוֹת ָה ַרבּוֹת
ַה ַשׂ ִקיוֹת אָזְ לוּ )נִ ְג ְמרוּ( ִבּ ְמ ִהירוּת.
ַצ ָר ִניוֹת ַה ֶק ְטשׁוֹפּ ִה ְג ִבּירוּ ֶאת
יְ
ֲד ִיין יֵשׁ ַמ ְחסוֹר.
ַה ִייצוּר ,אַ ע ַ

