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שׂרוֹד?
ָשׁה ִת ְ
שׁלָה ַה ֲחד ָ
ַה ִאם ַה ֶמ ְמ ָ
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שׁלָה ְבּרָאשׁוּת נַ ְפ ָתלִי ֶבּנֶט
ְבּיָ ִמים ֵאלֶהָ ,ק ָמה ֶמ ְמ ָ
ָמין
שׁלָה ִעם ִמ ְפלָגוֹת ֵמ ַהי ִ
וְיָ ִאיר ַלפִּיד * זוֹ ֶמ ְמ ָ
תוֹמכִים
שׂמֺאל * גַם ַח ְברֵי ְכּנֶסֶת ֲע ָרבִים ְ
וּ ֵמ ַה ְ

) ְבּ ַעד(

שׁלָה ַת ְצלִי ַח
ָשׁה * ַה ִאם ַה ֶמ ְמ ָ
שׁלָה ַה ֲחד ָ
ַבּ ֶמ ְמ ָ
חוֹשׁבִים
ַל ֲעמוֹד ַבּ ְל ָח ִצים ַהפּוֹלִי ִטיִים? ַרבִּים ְ
שׁא* ...
ֶ

   

ִשׂ ְר ֵאלִים ַמ ָמשׁ
ַהי ְ

אוֹ ֲהבִים חוּמוּס

ִשׂ ָר ֵאל
ָשׂיא ָחדָשׁ ְלי ְ
נִ
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מאת שירה לוי
ֲשׂה( ְבּ ִי ְשׂ ָר ֵאל
ֶס ֶקר ֶשׁ ֶנ ֱע ַרַ ) נע ָ
ָמ ָצא ֶשׁ ְכֵּ 93%-מ ַה ִי ְשׂ ְר ֵא ִלים
בוּע.
אוֹכ ִלים חוּמוּס כֹּל ָשׁ ַ
ְ
עוֹל ִמי.
זֶהוּ ִשׂיא ָ
אוֹכ ִלים
ְל ִפי ַה ֶס ֶקרַ ,ה ִי ְשׂ ְר ֵא ִלים ְ
ְכֶּ 40-א ֶלף טוֹנוֹת ֶשׁל חוּמוּס
ְבּ ָשׁנָה.
אוֹכ ִלים
אַתם ְ
ַכּ ָמה חוּמוּס ֶ
בוּע?
ְבּ ָשׁ ַ
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מאת איילה שמעוני
ִי ְצ ָחק ֶה ְרצוֹג נִ ְב ַחר
ָשׂיא ַהֶ 11-שׁל
ַלנ ִ
ְמ ִדינַת ִי ְשׂ ָר ֵאל.
ֲשׁ ֵרת ֶאת כֹּל ָה ָעם",
"א ָ
אָמר ֶה ְרצוֹגֶ ,שׁ ַי ֲח ִליף
ַ
יוֹצא,
ָשׂיא ַה ֵ
ֶאת ַהנ ִ
יב ִלין.
אוּבן ִר ְ
ְר ֵ

רויטרס

    

'שׁבוּ ַע ַה ֵספֶר ָה ִע ְברִי'
נִ ְפ ַתח ְ
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ָל ָמה יֵשׁ זֵי ִתים ַבּ ֲחדַר ַהנִיתוּ ַח?
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קוראים כותבים
ְבּ ִחירָה ְמצוּיֶינֶת

6

אפל
יקר ַבּ ֲחנוּת ָפ ָל ֶ
אתי ֶשׁ ַשׁ ְג ִריר ִאיחוּד ַה ֶא ִמירוּיוֹת ָה ַע ְר ִביוֹת ְבּ ִי ְשׂ ָר ֵאל ִבּ ֵ
ָק ָר ִ
יליוֹן  .(358הוּא ָע ָשׂה זֹאת ְכּ ֵדי ְל ַה ִכּיר ֶאת ַה ִי ְשׂ ְר ֵא ִלים.
)ג ָ
ִ
ֲכל ְמאוֹד ִי ְשׂ ְר ֵא ִלי ְו ֶא ְפ ָשׁר
אפל זֶה ַמא ָ
ְל ַד ְע ִתי ,הוּא ָבּ ַחר ְבּ ָמקוֹם ְמצוּיָיןָ .פ ָל ֶ
ָשׁים.
ִל ְמצוֹא ָשׁם ֶאת כֹּל סוּגֵי ָה ֲאנ ִ
ֲח ִרים ִל ְלמוֹד ִמ ֶמנוּ.
ירים ָהא ֵ
ְכּ ַדאי ְלכֹל ַה ַשׁ ְג ִר ִ
יואב כהן ,חיפה

כֺּל ַהכָּבוֹד לַהוֹדִים
תוֹשׁ ִבים ֶשׁלוֹ ִה ְפ ִסיקוּ
יפּ ְר ֶתם( ַעל ְכּ ָפר ְבּהוֹדוּ ֶשׁ ַה ָ
)ס ַ
ַוח ֶתם ִ
יליוֹן ִ 359דיו ְ
ְבּ ִג ָ
אַחת ְק ַטנָה.
חוֹדשׁ ִבּ ְג ַלל ִציפּוֹר ַ
ְל ִה ְשׁ ַת ֵמשׁ ְבּ ַח ְשׁ ַמל ְל ֶמ ֶשֶׁ 
עוֹשׂים זֹאת.
טוּחה ֶשׁ ִאם ָד ָבר ָכּזֶה ָהיָה קוֹ ֶרה ֶא ְצ ֵלנוּ ,א ָה ִיינוּ ִ
אֲנִ י ְבּ ָ
ֲבה
וּכ ַדאי ִל ְלמוֹד ֵמ ֶהם ַעל אַה ָ
תוֹשׁ ֵבי ַה ְכּ ָפר ַהזֶהְ ,
ְל ַד ְע ִתיָ ,צ ִריְ ל ַכ ֵבּד ְמאוֹד ֶאת ָ
ֲלי ַח ִיים.
ְל ַבע ֵ
אביב פולק ,מודיעין

ְבּ ַה ְצ ָל ָחה ְללִינוֹי!
יוֹתר ֶשׁיֵשׁ ְל ִי ְשׂ ָר ֵאל ַכּיוֹם.
טוֹבה ְבּ ֵ
פּוֹר ָט ִאית ַה ָ
אָשׁ ָרם ִהיא ַה ְס ְ
ִלינוֹי ְ
ֵאים ָבּה.
כוּלנוּ ג ִ
זוֹכה ְבּ ֵמ ַד ְליוֹת ַרבּוֹת ְו ָ
ִהיא ָ
וּמ ַקווֹת ֶשׁ ִהיא ַת ֲחזוֹר ִעם
אוֹתה ְבּ ַה ְצ ָל ָחה ְ
ַחנוּ ְמ ָב ְרכוֹת ָ
ָאדהֲ ,אנ ְ
ימ ְפּי ָ
אוֹל ְ
ִל ְק ַראת ָה ִ
ֶמ ַד ְליוֹת.
גפן ירדני ונעה כהן ,הוד השרון

ַה ִמ ְפ ֶל ֶצת ֲהכִי ֲחמוּדָה בָּעוֹלָם
רוּשׁ ְל ִמית'.
'ה ִמ ְפ ֶל ֶצת ַה ְי ַ
אתי ֶאת ַה ַכּ ָת ָבה ַעל ַ
ְבּ'יַנְ שׁוּף' ָ 359ק ָר ִ
עוֹלם.
יוֹתר ָבּ ָ
מוּדה ְבּ ֵ
חוֹשׁב ֶשׁזוֹ ַה ִמ ְפ ֶל ֶצת ַה ֲח ָ
ֲא ִני ֵ
יה ַכּ ָמה ְפּ ָע ִמים ,וְ זֶה ָהיָה ֵכּיף.
ָל ְשׁ ִתי ָע ֶל ָ
גַ
ֲח ָבל ֶשׁ ֵאין עוֹד ִמ ְפ ָלצוֹת ָכּ ֵא ֶלה.
ארז לויתן ,ירושלים
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יֵשׁ ָמה ִללְמוֹד
7
ֵמ ָהאוֹ ֲהדִים
פּוֹעל
'ה ֵ
בוּצת ַה ַכּדוּ ֶרגֶל ַ
ְק ַ
רוּשׁ ַל ִים' ָע ְל ָתה ַל ִליגָה
ְי ָ
יעה ְמ ַשׂ ַמ ַחת
ָה ִראשׁוֹנָהְ ,וזוֹ ְי ִד ָ
ֲדים ֶשׁ ָלה.
יוּחד ָלאוֹה ִ
ִבּ ְמ ָ
פּוֹרט
ֲדי ַה ְס ְ
אוּלם ,כֹּל אוֹה ֵ
ָ
מוֹח ַעל ַה ַה ְצ ָל ָחה ֶשׁל
יכים ִל ְשׂ ַ
ְצ ִר ִ
פּוֹעל'.
'ה ֵ
ַ
הוּק ָמה ַעל ְי ֵדי
בוּצה ֶשׁ ְ
זוֹ ְק ָ
ֲדים ֶשׁ ָרצוּ ֲא ִווי ָרה שׁוֹנָה
אוֹה ִ
ְבּ ִמ ְג ְר ֵשׁי ַה ַכּדוּ ֶרגֶלֵ .הם א
שׁוֹפ ִטים ,וְ ַרק
ְמ ַק ְל ִלים ֶאת ַה ְ
בוּצ ָתם.
עוֹד ִדים ֶאת ַשׂ ְח ָקנֵי ְק ָ
ְמ ְ
ַל ִמ ְשׂ ָח ִקים ֶשׁ ָלה ַמ ִגיעוֹת
ִמ ְשׁ ָפּחוֹתֶ ,שׁ ֶנהֱנוֹת ֵמאֲוִ וי ָרה
טוֹבה.
ימה ְו ָ
ְנ ִע ָ
בוּצה
ֱמינוּ ֶשׁ ְק ָ
ַר ִבּים א ֶהא ִ
כוֹלה
ֲליםְ ,י ָ
ֲדים ְמ ַנה ִ
ֶשׁאוֹה ִ
יעה
פּוֹעל' ִה ִג ָ
'ה ֵ
יח .וְ ִהנֵהַ ,
ְל ַה ְצ ִל ַ
ַל ִליגָה ַה ֶע ְליוֹנָה.
רוּשׁ ַל ִים'
פּוֹעל ְי ָ
'ה ֵ
ַבּ ָשׁנָה ַה ָבּאָהַ ,
דוֹלים'.
ְת ַשׂ ֵחק ַבּ ִמ ְג ָרשׁ ֶשׁל ַה ְ'ג ִ
ַצ ִליחוּ
כּוּלנוּ ְמ ַק ִווים ֶשׁ ֵהם י ְ
ָ
ֲדי ַה ְקבוּצוֹת
יע גַם ַעל אוֹה ֵ
ְל ַה ְשׁ ִפּ ַ
ֲחרוֹתָ .כָּ ה ֲא ִווי ָרה ְבּ ִמ ְג ְר ֵשׁי
ָהא ֵ
ַה ַכּדוּ ֶרגֶל ְבּכֹל ָהאָ ֶרץ ִת ְהיֶה
כוּלם.
ימה ְל ָ
ְנ ִע ָ
יעים,
ֲשׂהֵ ,הם ְכּ ָבר ַמ ְשׁ ִפּ ִ
ְל ַמע ֶ
ֲדים
ִמ ְפּנֵי ֶשׁיֵשׁ עוֹד ְקבוּצוֹת אוֹה ִ
ֶשׁ ְמ ַחקוֹת )עוֹשׂוֹת ְכּמוֹ( ֶאת
ירוּשׁ ַל ִים.
בוּצה ִמ ָ
ַה ְק ָ
כוּלם.
ְבּ ַה ְצ ָל ָחה ְל ָ
יגאל צדקא ,עורך

חדשות בקצרה...

8

◄ יָם ַה ֶמלַח גַם ְלנָכִים.
חוֹפים ְבּיָם ַה ֶמ ַלח ָע ְברוּ
ַה ִ
ָלאַ ֲחרוֹנָה ִשׁיפּוּץ נִ ְר ָחב )גָדוֹל(.
ילים
)שׁאָר( ,נִ ְבנוּ ְשׁ ִב ִ
ֶתר ְ
ֵבּין ַהי ֶ
ָכים
)נוֹתנִ ים( ְלנ ִ
אַפ ְשׁ ִרים ְ
ֶשׁ ְמ ְ
ַלים ְל ִה ְת ָק ֵרב
ַלג ִ
ְבּ ִכ ְסאוֹת ג ְ
כוֹלים גַם
ָכים ְי ִ
ַל ַמ ִיםַ .הנ ִ
)בּ ְתמוּנָה(.
אוֹתם ַל ַמ ִים ַ
יסה ָ
יוּח ֶדת ֶשׁ ַמ ְכנִ ָ
ָלה ְמ ֶ
יהנוֹת ֵמ ֲעג ָ
ֵל ָ
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נוֹס ִעים ְלאַט ְמאוֹד
"כּ ֵלי ָה ֶר ֶכב ָה ֵא ֶלה ְ
שׁ ָטרָה נֶגֶד ַה ַקלְנוֹ ִעיוֹתְ .
◄ ַה ִמ ְ
"צ ִריָ ל ֵתת ָל ֶהם
אוֹמ ִרים ַבּ ִמ ְשׁ ָט ָרהָ .
ישׁים וְ ָל ֵכן ְמעוֹ ָר ִבים ִבּ ְתאוּנוֹת ַרבּוֹת"ְ ,
ַבּ ְכּ ִב ִ
ישׁים ְצ ָד ִד ִיים".
סוֹע ַעל ִמ ְד ָרכוֹת אוֹ ִבּ ְכ ִב ִ
ִלנְ ַ

חברי מערכת Editorial Staff
נחמה לוין ,סתיו מור,
חנה הרבטר ,רונן גליק,
שירה לוי ,עמית גרינברג,
איילה שמעוני ,אבי גלבוע

◄ ִהיכּוֹנוּ ְל ַקיִץ ַחם.
)חוֹשׁ ִבים(
ְ
יכים
ֲר ִ
ָאים ַמע ִ
ַה ַחז ִ
ֶשׁ ַה ַק ִיץ ַה ָקרוֹב ִי ְהיֶה ַחם
עוֹלם ִמ ְת ַח ֵמם
"ה ָ
ֵמ ָה ָר ִגילָ .
יוֹתר
ישׁים ֶאת זֶה ֵ
ַחנוּ ַמ ְר ִג ִ
ַו ֲאנ ְ

עורכת לשון Language Editor
אהובה שומרוני
עיצוב גרפי Graphic Design
"קו וכתב"

ָאים.
אוֹמ ִרים ַה ַחז ִ
יוֹתר"ְ ,
וְ ֵ
ִשׂ ְר ֵאלִים א
◄ ַה ְג ָברִים ַהי ְ
       
יוֹ ְצ ִאים לְחוּפְשׁוֹת לֵידָה.
ירוֹפּה
עוּמת זֹאתְ ,בּ ֵא ָ
ֲשׂה( ָלאַ ֲחרוֹנָהְ .ל ַ
אוּמי ֶשׁ ֶנ ֱע ַרַ ) נע ָ
עוֹלה ִמ ֶס ֶקר ֵבּינְ ְל ִ
ָכֶּ 
ידה ְכּ ֵדי ַלעֲזוֹר ַבּ ַבּ ִית.
חוּפשׁוֹת ֵל ָ
יוֹצ ִאים ְל ְ
ְג ָב ִרים ַר ִבּים ְ

מנהל שיווק Marketing Manager
אילן צדקא
Pixabay

◄ ָה ַר ֶכּבֶת ַה ַקלָה
ְבּ ֵתל-אָבִיב ֵה ֵחלָה ) ִה ְת ִחילָה(
ִבּנְסִיעוֹת נִיסָיוֹן.
ל-אָביב ְמ ַקוִ וים ֶשׁ ָה ַר ֶכּ ֶבת
ְבּ ֵת ִ
ַה ַק ָלה ִת ְפתוֹר ֵח ֶלק ִמ ְבּ ָעיוֹת
אוּלם,
ַה ַת ְחבּוּ ָרה ָבּ ִעירָ .
נוֹס ִעים ַרק
יע ְ
ָה ַר ֶכּ ֶבת ַת ִס ַ
אַחר
ָח ִצי ְל ַ
ְבּעוֹד ְכּ ָשׁנָה ו ֵ
ָמרוּ(.
ֶשׁ ָהעֲבוֹדוֹת ִי ְס ַת ְיימוּ ) ִיג ְ
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שׂרוֹד?
ָשׁה ִת ְ
שׁלָה ַה ֲחד ָ
ַה ִאם ַה ֶמ ְמ ָ

9

מאת יגאל צדקא

ַבּ ֲעלֵי ָה ֲע ָסקִים
ְמרוּ ִצים
11

ָאיר ַל ִפּיד ,רֹאשׁ ִמ ְפ ֶלגֶת 'יֵשׁ ָע ִתיד',
ָמינָה'ְ ,וי ִ
ַפ ָת ִלי ֶבּנֶט ,רֹאשׁ ִמ ְפ ֶלגֶת 'י ִ
נְ
ֵה ִקימוּ ֶמ ְמ ָשׁ ָלה.

מאת אבי גלבוע

אוֹלוֹגיוֹת
ְ
יד
מוּר ֶכּ ֶבת ְ)בּנוּיָה( ִמ ִמ ְס ָפּר ִמ ְפ ָלגוֹתֶ ,שׁ ָה ִא ֵ
ַה ֶמ ְמ ָשׁ ָלה ַה ֲח ָד ָשׁה ְ

ֲס ִקים ְבּ ַר ֲח ֵבי ָהאָ ֶרץ
ֲלי ע ָ
ַבּע ֵ

ַמ ֵרי.
)אֱמוּנוֹת( ֶשׁ ָל ֶהן שׁוֹנוֹת ְלג ְ
אַר ַבּע ָשׁ ִנים",
)עוֹמ ֶדת( ְבּ ֶמ ֶשְׁ 
יבה ֶ
" ִי ְהיֶה ָק ֶשׁה ִל ְשׁמוֹר ַעל ֶמ ְמ ָשׁ ָלה ָכּזוֹ ְי ִצ ָ
"מ ַצד ֶא ָחדִ ,נ ְמ ֵצאת ִמ ְפ ָלגָה
יקה ִי ְשׂ ְר ֵא ִליתִ .
יט ָ
פּוֹל ִ
מוּמ ִחים ְל ִ
אוֹמ ִרים ְ
ְ
וּמ ָצד ֵשׁנִ י ,נִ ְמ ָצאוֹת ִמ ְפ ָלגוֹת ֵמ ַה ְשׂמֹאלְ .בּתוֹ כֹּל זֶה,
ָד ִתיתְ -י ָמנִ יתִ ,
יכה ֶשׁל ִמ ְפ ָלגוֹת ַע ְר ִביוֹת".
יכה ֶאת ַה ְת ִמ ָ
ַה ֶמ ְמ ָשׁ ָלה גַם ְצ ִר ָ
אוּלי ָמה
ישׁיוֹת ,וְ זֶה ַ
ימנַע )א ַלעֲשׂוֹת( ִמ ְבּ ִחירוֹת ֲח ִמ ִ
רוֹצים ְל ִה ָ
כּוּלם ִ
אוּלםָ ,
ָ
ישׁ ֵאר(.
)ל ִה ָ
ֶשׁ ַיעֲזוֹר ַל ֶמ ְמ ָשׁ ָלה ִל ְשׂרוֹד ְ
הוֹדיעוּ ֶשׁ ֵהם ְינַסוּ ְל ַה ִפּיל ֶאת ַה ֶמ ְמ ָשׁ ָלה.
ַבּ ִ'ליכּוּד' ִ

וחים ) ְמ ַס ְפּ ִרים( ָלאַ ֲחרוֹנָה
ְמ ַדוְ ִ
ַעל ְמ ִכירוֹת ְגדוֹלוֹת.
"ה ְר ֵבּה ָשׁנִ ים א ָהיָה ָלנוּ ָד ָבר
ַ
"ה ְמ ִכירוֹת
אוֹמ ִריםַ .
ָכּזֶה"ֵ ,הם ְ
רוּצים".
ַחנוּ ְמ ִ
ָדלוּ ְמאוֹד ַו ֲאנ ְ
גְ
נִ ְר ֶאה ֶשׁזֶה קוֹ ֶרה ִבּ ְג ַלל
ֶשׁ ַה ִי ְשׂ ְר ֵא ִלים נִ ְשׁאֲרוּ ָבּאָ ֶרץ.
ָכּ ָכה ֶשׁ ִבּ ְמקוֹם ִל ְקנוֹת ְבּחוּ"ל,
ֵהם קוֹנִ ים ְבּ ִי ְשׂ ָר ֵאל.
ָשׁים
ְכּמוֹ ֵכןִ ,בּ ְז ַמן ַהקוֹרוֹנָה ֲאנ ִ
א ִבּזְ ְבּזוּ ֶכּ ֶסף ַעל ִבּילוּ ִיים
וּק ִניוֹת ,וְ ַע ְכ ָשׁיו ֵהם ְשׂ ֵמ ִחים
ְ

 

רויטרס

רויטרס



יֵשׁ ָלכֶם ָצב? ַה ְחזִירוּ אוֹתוֹ ַל ֶטבַע!
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מאת שירה לוי
ִמ ְס ָפּר ַה ָצ ִבּים ָבּאָ ֶרץ יוֹ ֵרד ִמ ָשׁנָה
ָשׁים
ְל ָשׁנָה .זֶה קוֹ ֶרה גַם ִבּ ְג ַלל ֶשׁ ֲאנ ִ

ַלעֲשׂוֹת זֹאת.
ַחנוּ ְמ ַקוִ וים ְל ַה ְמ ִשׁי
" ֲאנ ְ
אוֹמ ִרים
ִל ְמכּוֹר ַה ְר ֵבּה"ְ ,
וּב ַק ְניוֹ ִנים" .זֶה עוֹזֵר
ַבּ ֲחנוּיוֹת ַ
דוֹלים ֶשׁ ָהיוּ
אַחר ַה ֶה ְפ ֵס ִדים ַה ְג ִ
ְל ַ
ָרים
ָלנוּ ִבּ ְז ַמן ַהקוֹרוֹנָה ְו ַה ְסג ִ
ֲרוּכּים".
ָהא ִ

ַדל
לוֹק ִחים ָצ ִבּים ֵמ ַה ֶט ַבע ְכּ ֵדי ְלג ֵ
ְ
אוֹתם ַבּ ַבּ ִית.
ָ
'ח ְב ָרה ַל ֲה ַגנַת ַה ֶט ַבע' ְמ ַב ְק ִשׁים
ַבּ ֶ
יהם ֶאת ַה ָצ ִבּים.
ֲל ֶ
ְל ָה ִביא א ֵ
אוֹמ ִרים.
חוּקי ְל ַה ֲח ִזיק ָצב ַבּ ַבּ ִית"ֵ ,הם ְ
"זֶה א ִ
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ֲמוּרים ְ)צ ִר ִיכים ִל ְהיוֹת( ִל ְחיוֹת ַבּ ֶט ַבע".
"צ ִבּים א ִ
ָ
וּמ ַשׁ ְח ְר ִרים
ירוּשׁ ַל ִים ְמ ַק ְבּ ִלים ֶאת ַה ָצ ִבּיםְ ,מ ַט ְפּ ִלים ָבּ ֶהם ְ
ְבּ ֵע ֶמק ַה ְצ ָב ִאים ִבּ ָ
ארי ְבּ ָר ַמת-גַן ְמ ַט ְפּ ִלים ְבּ ָצ ִבּים.
אוֹתם ַל ֶט ַבע .גַם ַבּ ָס ַפ ִ
ָ
רוֹאים ָצב ַבּ ֶט ַבע ,אַל ִת ְגעוּ בּוֹ .וְ ִאם יֵשׁ ָל ֶכם ָצב ַבּ ַבּ ִית,
אַתם ִ
אָז ִאם ֶ
ארי ,וְ ִעזְ רוּ ָל ֶהם ְל ִה ְת ַרבּוֹת ַבּ ֶט ַבע.
ֲבירוּ אוֹתוֹ ְל ֵע ֶמק ַה ְצ ָב ִאים ,אוֹ ַל ָס ַפ ִ
ַהע ִ
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נפתח 'שבוע הספר העברי'

12

אֳ

מאת שירה לוי
בימים אלה מתקיים 'שבוע הספר העברי' ברחבי הארץ .במרכזי הערים
הגדולות נפתחו דוכנים בהם נמכרים ספרים במחירים זולים יחסית.
גם בחנויות הספרים ובאתרי האינטרנט השונים נמכרים ספרים בהוזלה.
אולם ,קוראים רבים מתלוננים שההנחות קטנות מדי ,ושאין סיבה
לקנות ספרים דווקא בשבוע זה.
בתמונה :יריד שבוע הספר בירושלים.

רויטרס

ֵאין ְכּנִיסָה
ִמכוֹנִיוֹת ֲחכָמוֹת
לְ
13
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מאת אבי גלבוע
ִל ְמכוֹנִ יוֹת ֲח ָכמוֹת יֵשׁ ַמ ְצ ֵלמוֹת
ֶשׁ ְמ ַצ ְלמוֹת כֹּל ַה ְז ַמן ֶאת
יבה ֶשׁ ָל ֶהן.
ַה ְס ִב ָ
ֲשׁר ֵהן
ַה ְבּ ָעיָה ִהיא ֶשׁ ַכּא ֶ
יסים ְצ ָב ִא ִיים,
ְמ ַצ ְלמוֹת ְּב ִס ִ
יטחוֹנִ י.
זֶהוּ ִסיכּוּן ִבּ ְ
יתן(
אַפ ֵשׁר ) ִי ֵ
ָל ֵכןַ ,צ ַה"ל א ְי ְ
יכּנֵס
ִל ְמכוֹ ִניוֹת ֲח ָכמוֹת ְל ִה ָ
יסים ֶשׁלוֹ.
ַל ְבּ ִס ִ

חלקי רכב הופכים לאומנות

14

אֳ

מאת איילה שמעוני
במוזיאון האדם והחי ברמת-גן מוצגת בימים אלה
תערוכה של האומן חיים אוחיון.
אוחיון ,שהיה בעל מוסך ,עסק כל חייו גם באומנות.
במשך השנים ,הוא ראה איך תעשיית הרכב מזהמת
)מלכלכת( את הסביבה עם חלקי החילוף הישנים של
המכוניות.
"אחת הדרכים החשובות לשמירה על הסביבה
היא מיחזור" ,הוא אמר" .לכן אני אוסף חלקי
מכוניות ישנים ויוצר )עושה( מהם פסלים .החומרים
  
שלי הם ברגים ,שרשראות וחלקי מנוע שונים".
בתערוכה מוצגות גם יצירותיו של שלמה קלעי )רוגטקה( ז"ל ,שגם הוא עסק במיחזור חלקי רכב ישנים.
למעשה ,התערוכה מחנכת את הציבור להשתמש בחומרים ישנים ולמחזר אותם.
פרטים נוספים על התערוכה אפשר למצוא באתר המוזיאון.http://www.adamvechai.org.il :

משה אש
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מדע ומחשבים

בעריכת אבי גלבוע

מה עושים עם הזבל שבחלל?

15

אֳ

מאת איילה שמעוני
בחלל ,בעיקר מסביב לכדור הארץ ,מרחפים )עפים( לוויינים
'מתים' רבים .יש שם גם חלקי טילים ,חלליות ישנות וסוגים
נוספים של אשפה )זבל(.
הבעיה היא שאשפה זו מסכנת את האסטרונאוטים בחלל.
למשל ,אם חללית תתנגש בפסולת ,היא יכולה להתרסק מיד.
לאחרונה ,חברה אנגלית שיגרה )שלחה( חללית ניקוי לחלל.
על החללית יש מגנטים גדולים ש'תופסים' את חלקי האשפה שמסביב לכדור הארץ ומנקים את החלל.
זהו צעד ראשון לניקוי החלל ,שיאפשר )ייתן( טיסות בטוחות לכוכבים רחוקים.

ַה ָמטוֹס ַהגָדוֹל בְּיוֹתֵר בָּעוֹלָם

16

מאת יעקב כהן
מוּצ ַל ַחת ֶשׁל
יסה ְ
ימהָ ,ה ְי ָתה( ִט ָ
)ה ְת ַק ְי ָ
ֶע ְר ָכה ִ
אַרצוֹת ַה ְבּ ִרית נ ֶ
יפוֹרנִ יָה ֶשׁ ְבּ ְ
ְבּ ָק ִל ְ
עוֹלם.
יוֹתר ָבּ ָ
ַה ָמטוֹס ַהגָדוֹל ְבּ ֵ
ַחד,
טוֹסים י ַ
יבּרוּ ְשׁנֵי ְמ ִ
ַה ִמ ְבנֶה ֶשׁל ַה ָמטוֹס ְק ָצת מוּזָר .הוּא נִ ְר ֶאה ְכּ ִאילוּ ִח ְ

ֲע ַט ֵלפִים
ִשׂ ָר ֵאל
ְבּי ְ

Pixabay
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זֶה ְל ַצד זֶה.
יוֹתר ִמ ִמ ְג ָרשׁ ַכּדוּ ֶרגֶל.
יע ְלֶ 117-מ ְט ִריםֶ ,שׁזֶה אָרוֵֹ 
ָפ ִיים ֶשׁלוֹ ַמ ִג ַ
אוֹ ֶרַ ה ְכּנ ַ
ֵרים ַל ֲח ָל ִליוֹת,
ָטיס ֲח ָל ִליוֹת ֶל ָח ָלל ִבּ ְמ ִחיר זוֹל ַי ֲח ִסית .יֵשׁ בּוֹ ַמ ְשׁג ִ
ַה ָמטוֹס י ִ
גוֹבה ַה ִשׂיא ֶשׁלוֹ.
יע ְל ַ
יוּפעֲלוּ ְבּ ֶרגַע ֶשׁ ַה ָמטוֹס ַמ ִג ַ
ֶשׁ ְ
יאי ַה ָמטוֹסִ " .י ְהיֶה ְכּ ַדאי
אוֹמ ִרים ַמ ְמ ִצ ֵ
ַחנוּ ְנ ַשׁנֶה ֶאת ֵח ֶקר ֶה ָח ָלל"ְ ,
" ֲאנ ְ
ילים ְי ָק ִרים".
ְל ִה ְשׁ ַת ֵמשׁ ַבּ ָמטוֹס ֶשׁ ָלנוִּ ,בּ ְמקוֹם ְבּ ִט ִ

מאת שירה לוי
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ַל ְמרוֹת ֶשׁ ִי ְשׂ ָר ֵאל ִהיא ְמ ִדינָה
סוּגים ֶשׁל
ְק ַטנָה ,יֵשׁ ָבּה ִ 33
ֲט ֵל ִפים.
עַ
אָדם",
טוֹבים ִל ְבנֵי ָה ָ
ֲט ֵל ִפים ִ
"ע ַ
ֲט ֵל ִפים.
מוּמ ִחים ַלע ַ
אוֹמ ִרים ְ
ְ
בוּבים".
ַתוּשׁים וּזְ ִ
אוֹכ ִלים י ִ
"הם ְ
ֵ
ָשׁים ֶשׁפּוֹ ֲח ִדים
אוּלם ,יֵשׁ ֲאנ ִ
ָ
אוֹתםָ .ל ֵכן
ָר ִשׁים ָ
וּמג ְ
ֵמ ֶהם ְ
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'ח ְב ָרה ַל ֲה ַגנַת ַה ֶט ַבע' ֵה ִכינוּ
ַבּ ֶ
ֲט ֵל ִפים.
תוֹכנִ ית ַל ֲה ָגנָה ַעל ָהע ַ
ְ

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 ִ

 1בְּיוּלִי – יוֹם ַהיְ ֵחפִים
ֲבל
ֶח ָמד ,א ָ
אוּלי ַמ ְצ ִחיק וְ נ ְ
ֲל ִיים אוֹ ַסנְ ָד ִלים .זֶה נִ ְשׁ ַמע ַ
הוֹל ִכים ְבּ ִלי ַנע ַ
ְבּיוֹם זֶה ְ
וּר ִצינִ י.
ֵמאֲחוֹ ֵרי ַהיוֹם ַהזֶה יֵשׁ ַר ְעיוֹן ָחשׁוּב ְ
ָאמי ֶשׁ ָפּגַע ְבּ ַכ ָמה ְמ ִדינוֹת ְבּ ִמזְ ָרח
אַחר אָסוֹן ַהצוּנ ִ
ִה ְמ ִציאוּ אוֹתוֹ ִבּ ְשׁנַת ְ ,2004ל ַ
חוֹפיםֵ .הם נִ ְשׁאֲרוּ
ָשׁים ֶשׁ ָחיוּ ְלאוֹ ֶרַ ה ִ
אַל ֵפי ָבּ ִתים ֶשׁל ֲאנ ִ
אַסיָהַ .הגַל ָה ֲענָק ָה ַרס ְ
ְ
Pixabay
ֲל ִיים.
ֲפילוּ ְבּ ִלי ַנע ַ
ְבּ ִלי ְכּלוּם ,א ִ
עוֹלם ָה ְלכוּ ְי ֵח ִפים וְ ָת ְרמוּ
ָשׁים ָבּ ָ
יכה(ֲ ,אנ ִ
ֲבנָהְ ,ת ִמ ָ
ָאמיְ .כּ ַצ ַעד ִהזְ ַדהוּת )ה ָ
אַחר אָסוֹן ַהצוּנ ִ
ֲשׂה ָשׁנָה ְל ַ
ִציוּן ַהיוֹם ַהזֶה ַנע ָ
אַסיָה.
ֲל ִיים ַלעֲנִ ִיים ְבּ ִמזְ ָרח ְ
יליוֹן זוּגוֹת ַנע ַ
יוֹתר ֵמִ 26-מ ְ
ֵ
אַר ְג ִנים ֶשׁל ַהיוֹם.
אוֹמ ִרים ַה ְמ ְ
ֲל ִיים ִבּ ְכ ָלל"ְ ,
חוֹשׁ ִבים ַעל ֵא ֶלה ֶשׁ ֵאין ָל ֶהם ַנע ַ
ַחנוּ ְ
הוֹל ִכים ְי ֵח ִפיםֲ ,אנ ְ
ַחנוּ ְ
"כּ ֶשׁ ֲאנ ְ
ְ
ָדים
וּבג ִ
ֲל ִיים ְ
טוּחיםֶ .א ְפ ָשׁר גַם ִל ְתרוֹם ַנע ַ
וּב ִ
ֲבל ַרק ִבּ ְמקוֹמוֹת נְ ִק ִיים ְ
הוֹל ִכים ְי ֵח ִפים ,א ָ
אָז ֵאיְ מ ַצ ְיי ִנים ֶאת ַהיוֹם ַהזֶה? ְ
ְל ִא ְרגוּ ִנים ֶשׁעוֹ ְז ִרים ַלעֲנִ ִיים.

ספינות האוויר חוזרות
מאת עמית גרינברג
לפני כ 150-שנה החלו )התחילו(
להשתמש בספינות אוויר .אלה
הן מין בלונים ארוכים עם מנועים
קטנים .יש בהן מקום לנוסעים או
למטען )סחורה(.
לאחר מלחמת העולם השנייה,
הפסיקו להשתמש בספינות
האוויר ,ועברו להשתמש במטוסים
ומסוקים.
אולם נראה שבשנים האחרונות,
מתחילים לחזור גם לספינות
האוויר .הפעם ,הן גדולות יותר
וטובות יותר.
אחת החברות שבונות ספינות
אוויר היא חברת 'אטלס'
הישראלית.
"אנחנו בונים כלי תעופה מיוחד",
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אֳ

אומר ירון בול ,אחד מבעלי
החברה" .זה כלי שקט ,שצורך
)משתמש( מעט מאוד דלק .הוא
יוכל לנחות כמעט בכל מקום ,בלי
שדה תעופה".
ספינות האוויר החדשות נבנות
בעיקר לצורכי תיירות .הן טסות
לאט יחסית ומאפשרות )נותנות(
להביט )להסתכל( על הנוף
מלמעלה.

שמי ישראל בעוד כשנתיים בערך.
ֵ
המשתמשים בשלב הראשון יהיו
תיירים שיטוסו טיסות חווייה
)הנאה( .למשל ,מעל ירושלים או
אתרים אחרים בישראל.
מומחים לתעופה אומרים
שספינות האוויר יהיו בעתיד כלי
תחבורה שיטיס אנשים למרחקים
קצרים .כמו כן ,הן ישמשו
להובלת מטענים ,במחירים זולים

לכן הן מתאימות לטיסות
במקומות עם
נוף יפה
במיוחד.
ספינת האוויר
הראשונה של
'אטלס' תתחיל
לטוס מעל

יחסית.

    

ATLANT
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סיפורים מכאן ומשם ומכל העולם
חיבור בזמן של פירוד
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בווילנה שבליטא ובלובלין
שבפולין השלימו לאחרונה
פרוייקט שמחבר בין הערים.
בכל עיר יש מסך גדול,
שמראה בשידור ישיר מה
קורה בעיר השנייה.
כך התושבים יכולים
'להתחבר' אלה עם אלה
Vilnius Tech Linkmenų Fabrikas
דרך המסכים.
"לקח לנו חמש שנים כדי לבנות את המיזם )רעיון(" ,אומרים האחראים
על הרעיון" .אנחנו רוצים לחבר בין אנשים ובין תרבויות .אנחנו
חושבים שזה חשוב שדווקא בתקופת )זמן( הקורונה ,כאשר יש ריחוק
בין אנשים ,אנחנו עוזרים לחבר ביניהם".

אוסָפים מעניינים

22

יש אנשים שאוהבים לאסוף דברים.
אולם ,יש כאלה שהאוסף שלהם
שונה ומפתיע.
אחד כזה הוא תום בראון מצפון
קרוליינה שבארצות הברית .תום
אוסף סוגים שונים של ...תפוחי עץ.
הוא מבקש מאנשים מכל העולם לשלוח לו זנים )סוגים(
של תפוחי עץ נדירים )שאין הרבה כמותם(.
אספן מעניין אחר הוא איש שאוסף כדורי באולינג.
יש לו כל-כך הרבה כדורים ,שהוא אף השתמש ב1,785-
כדורים כדי לבנות מהם פירמידה.
שׁוֹב ֵכי ציפורים .כפי שאפשר לראות,
ולבסוף ,אוסף של ְ
האישה בתמונה מציגה את האוסף על הבית שלה.
מעניין אם הציפורים משתמשות באוסף שלה...
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'מעדן' מיוחד
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בגיליון האחרון דיווחנו )סיפרנו(
על מיליארדי ציקדות )סוג של

צרצרים( בארצות הברית.
אנשים רבים לא יוצאים מהבתים
כדי לא להיפגש בצרצרים הרבים.
אולם ,יש מי שדווקא מציע...
לאכול אותם.
במסעדה במרילנד מציעים
ציקדות מצופות בשוקולד.
אגב ,אם תרצו להזמין את
ה'מעדן' החדש ,תצטרכו להמתין
)לחכות( הרבה זמן ,מפני שיש לו
ביקוש גדול.

אֳ

פיצה טעימה ומסוכנת

23

אפשר לומר שהפיצות של השף דייוויד גרסיה מסוכנות.
זה לא בגלל שהן לא בריאות ,אלא מפני שגרסיה מכין אותן
על ...הר געש.
במקום להשתמש בתנור ,הוא משתמש בלבה שזורמת מהר
הפקאייה שבגואטמלה.
למרות הסכנה ,תיירים מגיעים לשם כדי לטעום מהפיצה
המיוחדת ,ולשלוח תמונות מעניינות לחברים.

תרומה מסוג אחר
בשנים האחרונות ,יותר ויותר
אנשים תורמים את השיער
שלהם.
הם עושים זאת למען )בשביל(
פאות לחולי סרטן ,שהשיער
שלהם נשר )נפל( בגלל
הטיפולים הרפואיים.
תורמים רבים גם מפרסמים
תמונות של עצמם עם שיער
ארוך ,וכשהם לאחר התספורת.
הם עושים זאת כדי לעודד
אחרים לתרום שיער.
"זו הרגשה נהדרת לעזור
לאנשים" ,הם אומרים.
חלק מהם גם מבטיח להאריך
את השיער שוב כדי לתרום
אותו בעתיד.
אגב ,גם בישראל רבים תורמים
שיער לחולי סרטן.
הנה כמה תמונות של 'לפני'
ו'אחרי' תרומות שיער.

24

מתוך אינסטגרם

איך הפך הנגר
למיליונר?
25

הוּטגַלוּנְ ג ,נגר
כשג'וֹזוּאָה ָ
מאינדונזיה ,ראה את מרפסת
הבית שלו ואת הגג הרוסים,
הוא היה מאוד עצוב.
התברר ,שאבן נפלה והרסה לו
חלק מהבית .אולם אחר-כך,
הוא הבין שהאבן הזו היתה
אוֹריט )אבן מהחלל(,
ֶמ ֶט ִ
שאספנים מוכנים לשלם עליה
כסף רב .ואכן ,הוא מכר את
המטאוריט ביותר ממיליון
דולר ,והפך למיליונר.
בתמונה :הוטגלונג עם האבן
שהפכה אותו לעשיר.
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סיפור קצר
שׁינוּי גָדוֹל
שׁלֶט ָקטָן עִם ִ
ֶ

26

ָשׁב
כּוּלם ִה ִכּירוּ ֶאת ַה ַק ְבּ ָצן ָה ִעיוֵור ֶשׁי ַ
ָ

עוֹלם א ָהיָה לוֹ.
ֶשׁ ֵמ ָ

ֲבל
"היוֹם הוּא יוֹם נִ ְפ ָלא ,א ָ
ַה ָכּתוּבַ :

אוֹתה ִפּינָה,
ְבּ ִפינַת ָה ְרחוֹבְ .בּכֹל יוֹםְ ,בּ ָ
קוּפ ָסה ְק ַטנָה
יוֹשׁב ִעם ְ
הוּא ָהיָה ֵ
קוּפ ָסה
)אוֹסף( ְנ ָדבוֹתְ .ליַד ַה ְ
וּמ ַק ֵבּץ ֵ
ְ
ָהיָה ֶשׁ ֶלט ָק ָטן ִמ ַק ְרטוֹן ְו ָע ָליו ָהיָה
ָכּתוּב" :אֲנִ י ִעיוֵור – אָנָא ִעי ְזרוּ ִלי".
אוּלםַ ,ל ְמרוֹת ֶשׁ ָהיָה זֶה ָמקוֹם ֶמ ְר ָכּזִ י,
ָ

ָמים ַה ָבּ ִאים.
ָכָּ ק ָרה גַם ַבּי ִ
יוֹם ֶא ָחד ,הוּא ָשׁ ַמע שׁוּב ֶאת ַה ְצ ָע ִדים
ישׁהִ .היא ָשׂ ָמה ַכּ ָמה
אוֹתה ִא ָ
ֶשׁל ָ
קוּפ ָסה ,וְ ִה ְת ַכּוְ ונָה ָל ֶל ֶכת.
ַמ ְט ֵבּעוֹת ַבּ ְ
יתה.
יהר ְל ַד ֵבּר ִא ָ
ֶא ָלא ֶשׁ ַה ַפּ ַעם הוּא ִמ ֵ
יפה
"אַת זוֹ ֶשׁ ֶה ְח ִל ָ
אָמרְ .
יחה"ַ ,
"ס ִל ָ
ְ

אֲנִ י א יָכוֹל ִל ְראוֹת זֹאת".
***
ישׁה א ִשׁי ְנ ָתה ַה ְר ֵבּה,
ֲשׂהָ ,ה ִא ָ
ְל ַמע ֶ
ָשׁים –
אָמ ָרה ַל ֲאנ ִ
ֲבל ִהיא ְכּ ִאילוּ ְ
אָ
אַתם
ָפהְ ,ויֵשׁ ָל ֶכם ַמזָל ֶשׁ ֶ
זֶהוּ יוֹם י ֶ
יבה
רוֹאים זֹאת .זֶה ִשׁינָה ֶאת ַה ֲח ִשׁ ָ
ִ

קוּפ ָסה ֶשׁלוֹ.
ַרק ְמ ַע ִטים ָשׂמוּ ֶכּ ֶסף ַבּ ְ

ֶאת ַה ִכּיתוּב ַבּ ֶשׁ ֶלט?".

יבּר ַעל
ָשׁים ָבּ ְרחוֹבַ .ה ֶשׁ ֶלט ִד ֵ
ֵא ֶצל ָה ֲאנ ִ

ָדע
ילים ֶשׁל ַה ַמ ְט ֵבּעוֹת ,י ַ
ְל ִפי ַה ְצ ִל ִ
ָה ִעיוֵור ִמי תוֹ ֵרם לוֹ.

"כּן ,זוֹ אֲנִ י"ָ ,ענְ ָתה.
ֵ
תוֹדה( ָל.
)לוֹמר ָ
"אֲנִ י ַחיָיב ְלהוֹדוֹת ַ

יבּר גַם ַעל
ֲבל הוּא ְבּ ֶע ֶצם ִד ֵ
ָה ִעיוֵור ,א ָ
מוֹח
ָשׁים ַע ְצ ָמם וְ ָק ָרא ָל ֶהם ִל ְשׂ ַ
ָה ֲאנ ִ

ֲביר ֶאת ַה ְז ַמן ,הוּא ָהיָה
ְכּ ֵדי ְל ַהע ִ
ָשׁים ֶשׁ ָח ְלפוּ
ַמ ְק ִשׁיב ַל ְצ ָע ִדים ֶשׁל ָה ֲאנ ִ

נוֹתנִ ים ִלי
ָשׁים ְ
יוֹתר ֲאנ ִ
ֵמאוֹתוֹ יוֹםֵ ,
יוֹתר(
)ע ָשׂה טוֹב ֵ
יפּר ָ
ֶכּ ֶסף .זֶה ַמ ָמשׁ ִשׁ ֵ

אוֹתם
עוֹדד ָ
ְבּ ָמה ֶשׁיֵשׁ ָל ֶהםָ .ד ָבר זֶה ֵ
ִל ְתרוֹם ֶכּ ֶסף ָל ִעיוֵור.

)ע ְברוּ( ְליָדוֹ.
ָ
יהה ִ)ה ִכּיר( ֶאת ָה ִאישׁ ִעם
הוּא ְכּ ָבר זִ ָ
ַה ֶכּ ֶלבֶ ,שׁ ָח ַלף ְבּכֹל יוֹם ְבּ ָשׁ ָעה .10:00

לוֹמר ִלי
כוֹלה ַ
אַת ְי ָ
ֶאת ַה ַמ ָצב ֶשׁ ִליְ .
ָמה ָכּ ַת ְב ְת ָשׁם?".
ישׁה ֶאת ַה ֶשׁ ֶלט וְ ָק ְראָה ֶאת
ימה ָה ִא ָ
ֵה ִר ָ

יתנוּ ָצ ִריִ ל ְלמוֹד ְלהוֹדוֹת
כֹּל ֶא ָחד ֵמ ִא ָ
ַעל ָמה ֶשׁיֵשׁ לוֹ וְ ַלעֲזוֹר ְל ֵא ֶלהֶ ,שׁ ַה ַמזָל
ֶשׁ ָל ֶהם ָפּחוֹת טוֹב ִמ ֶשׁ ָלנוּ.

ישׁה ִעם
יהה ֵמ ָרחוֹק ֶאת ָה ִא ָ
הוּא זִ ָ
ֶע ְג ַלת ַה ִתינוֹקוֹתֶ ,שׁ ָה ְי ָתה חוֹ ֶז ֶרת
סוּפּר ְו ָשׂ ָמה לוֹ ַכּ ָמה אֲגוֹרוֹת.
ֵמ ַה ֶ
אוֹתם
יוֹם ֶא ָחד ,הוּא ָשׁ ַמע ְצ ָע ִדים ֶשׁ ָ
ישׁה,
ָדע ֶשׁזוֹ ִא ָ
א ִה ִכּיר .הוּא ַרק י ַ
ֲלי ֶה ָע ֵקב ֶשׁ ָלהִ .היא ָשׂ ָמה
ְל ִפי ַנע ֵ
יכה
קוּפ ָסה ַכּ ָמה ַמ ְט ֵבּעוֹת ְו ִה ְמ ִשׁ ָ
ַבּ ְ
ַלעֲמוֹד ָשׁם.
פּוֹת ַחת ֶאת ַה ִתיק
אוֹתה ַ
הוּא ָשׁ ַמע ָ
ימה ֶאת
מוֹציאָה ַמ ֶשׁהוְּ ,מ ִר ָ
ֶשׁ ָלהִ ,
כּוֹת ֶבת ַמ ֶשׁהוּ ַעל
ַה ֶשׁ ֶלט ֶשׁלוֹ וְ ֶ
ַה ַק ְרטוֹן.
)שׂ ָמה( ֶאת ַה ֶשׁ ֶלט ַבּ ָמקוֹם
יחה ָ
ִהיא ִה ִנ ָ
וְ ִה ְת ַר ֲח ָקהִ ,ל ְפנֵי ֶשׁ ִה ְס ִפּיק ִל ְשׁאוֹל
אוֹתה ָמה ִהיא ָכּ ְת ָבה.
ָ
יוֹתר
ְואָז ָק ָרה ַמ ֶשׁהוּ ְמ ַע ְניֵיןִ ...פּ ְתאוֹם ֵ
ָשׁים ִנ ְיגשׁוּ ִ)ה ְת ָק ְרבוּ( ֵא ָליו ְו ָשׂמוּ
ֲאנ ִ
מוּצ ָלח ְכּ ִפי
קוּפ ָסהָ .היָה זֶה יוֹם ְ
ֶכּ ֶסף ַבּ ְ
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ָשׁית
חִידָה ַבּל ִ

שׁ ָצרִי חוֹ ְקרִים ֲח ָכ ִמים
יֵשׁ ִמ ְקרִים ֶ

קצר ולעניין

27
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שׁיִ ְפ ְתרוּ אוֹ ָתםַ .ה ִאם תוּכְלוּ ַל ֲעזוֹר לָנוּ?
ֶ

29

אֳ

בכל יום ,אנשים ברחבי
העולם אוכלים כ 6-מיליון
המבורגרים.

ַה ְמסִיבָּה ַה ְמסוּ ֶכּנֶת
ֹל-כַּ ה ְר ֵבּה ָשׁנִ ים.
אַחר כּ ָ
יפּגֵשׁ ְל ַ
לוֹשׁת ַה ֲח ֵב ִרים ָשׂ ְמחוּ ְמאוֹד ְל ִה ָ
ְשׁ ֶ
ַה ְמאָ ֵר ַח ,ג'וֹןָ ,ה ַלְ ל ָה ִביא ְשׁ ִתיָיה ָק ָרה.
תוֹציא ֶק ַרח
מוּכן ַלעֲזוֹר ִלי? אֲנִ י ָצ ִריֶ שׁ ִ
אַתה ָ
ַלדָ ,
"דוֹנ ְ
"ה ִמיץ א ַמ ְס ִפּיק ַקר".
יקשׁ ֵמ ֲח ֵברוַֹ .
ֵמ ַה ַמ ְק ִפּיא"ִ ,בּ ֵ
כּוּלם ָשׁתוּ ֵמ ַה ִמיץַ ,ל ְמרוֹת ֶשׁהוּא א ִה ְת ָק ֵרר ַמ ְס ִפּיק.
ָ
אָמר ָדן.
ֲבל ָט ִעים"ַ ,
"נָכוֹןַ ,ה ִמיץ א ַקר ,א ָ
יחת ֶט ֶלפוֹן.
ַלד ָה ְי ָתה ִשׂ ַ
ִפּ ְתאוֹם ְלדוֹנ ְ
ישׁ ִתי ִנ ְת ְק ָעה ִמחוּץ
ַלד" .אֲנִ י ַחיָיב ָל ֶל ֶכתִ .א ְ
אָמר דוֹנ ְ
" ֲא ִני ִמ ְצ ַט ֵער"ַ ,
ַל ַבּ ִית"ְ ,ו ָעזַב ֶאת ֲח ֵב ָריו.
בּוּל ְנס
אַמ ַ
ָקיםֵ .הם ִהזְ ִמינוּ ְ
א ָע ָבר זְ ַמן ַרב ,וְ ָדן וג'וֹן ָס ְבלוּ ִמ ְכּ ֵא ֵבי ֶבּ ֶטן ֲחז ִ
חוֹלים.
אוֹתם ְל ֵבית ַה ִ
ֶשׁ ָל ַקח ָ
ַע ֶתם ַבּזְ ַמן".
"מזָל ֶשׁ ִהג ְ
רוֹפ ִאיםַ .
אָמרוּ ָה ְ
מוּר ָעל"ְ ,
יתם ַמ ֶשׁהוּ ְ
"שׁ ִת ֶ
ְ
יתנוּ".
אָמר ָדן" .גַם הוּא ָשׁ ָתה ִא ָ
ַלד!"ַ ,
"צ ִריְ ל ִה ְת ַק ֵשׁר ִמיָד ְלדוֹנ ְ
ָ
סוֹבל ְכּ ָללַ ,ל ְמרוֹת ֶשׁגַם
ַלד א ֵ
יקה ְק ָצ ָרהִ ,ה ְת ָבּ ֵרר ֶשׁדוֹנ ְ
אַחר ְבּ ִד ָ
אוּלםְ ,ל ַ
ָ
הוּא ָשׁ ָתה ֵמ ַה ִמיץ.
ֵאי זֶה יָכוֹל ִל ְהיוֹת?

חתולים לא חושבים שאנחנו
בני אדם .הם חושבים
שאנחנו חתולים כמוהם ,ורק
נראים מעט שונה.
בממוצע ,כל אחד מאיתנו
אומר  12אלף מילים ביום.
קצב הלב שלנו משתנה לפי
המוזיקה שאנו שומעים.
בעבר ,גזרים היו סגולים
בלבד )רק(.

ְתשׁוּבָה:
ָמס
ֲד ִיין א נ ַ
ַלד ָשׁ ָתה ֶאת ַה ִמיץַ ,ה ֶק ַרח ע ַ
ֲשׁר דוֹנ ְ
קוּבּיוֹת ַה ֶק ַרחַ .כּא ֶ
ָה ַר ַעל ָהיָה ְבּתוִֹ 
ָמס לוֹ ַבּכּוֹס ,גַם
ֲד ִיין ָקפוּאִ .אם ַה ֶק ַרח ָהיָה נ ֵ
וְ ָל ֵכן הוּא א ָשׁ ָתה ֶאת ָה ַר ַעל ֶשׁ ָהיָה ע ַ
מוּר ָעל.
הוּא ָהיָה ְ

ַּכ ָמ ה ִמ ילִ ים ַע ל ִמ ילָ ה
שׁבִיל
ְ
עוֹשׂה ְשׁ ִביל ַעל ָהרֹאשׁ?
ָמה ֶ
ַה ְשׁ ִביל ָבּרֹאשׁ הוּא ְבּ ֶע ֶצם
יער.
ַה ְפ ָר ָדה ֵבּין ְקבוּצוֹת ֵשׂ ָ
הוּא נִ ְר ֶאה ְכּ ִאילוּ זֶה ְשׁ ִביל
ַער.
ַבּי ַ

28

האם שמתם לב אי-פעם
שאינכם יכולים לדגדג את
עצמכם?
עד שנות ה ,60-לא נתנו
לגברים עם שיער ארוך
להיכנס לדיסנילנד.
צבּי ים אף פעם לא פוגשים
ֵ
את אימא שלהם.

ִל ְפנֵי ֶע ְשׂרוֹת ָשׁ ִניםִ ,ת ְסרוֹקוֹת
'שׁ ִביל' ְבּ ֶא ְמ ַצע ָהרֹאשׁ ָהיוּ
ִעם ְ
פּוֹפּוּל ִריוֹת ִל ְג ָב ִרים.
ָ
ְמאוֹד
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ַמיִם
גַן לְאוּמִי ִמ ַתחַת ל ַ

30

מאת עמית גרינברג
אַחת ֶה ָע ִרים ַה ֲחשׁוּבוֹת
יס ְריָה ַ
אַל ַפּ ִיים ָשׁנָהָ ,ה ְי ָתה ָה ִעיר ֵק ַ
ִל ְפנֵי ְכּ ְ
ָמל ֶשׁאוֹ ִניוֹת ַרבּוֹת ִה ִגיעוּ
ֲשׁירוֹת ְבּ ֶא ֶרץ ִי ְשׂ ָר ֵאלָ .ה ְי ָתה זוֹ ִעיר נ ֵ
וְ ָהע ִ
יה ִעם ְסחוֹרוֹת ְי ָקרוֹת.
ֵא ֶל ָ
כוֹלים
צוֹל ָל ִנים ְי ִ
ָמל ,וְ ְ
ְבּ ֶמ ֶשַׁ ה ָשׁנִ ים ,אוֹנִ יוֹת ַרבּוֹת ָט ְבעוּ ְליַד ַהנ ֵ
אוֹתןֶ ,את ָהעוֹ ָג ִנים ֶשׁ ָל ֶהן וְ עוֹד.
ִל ְראוֹת ָ
אוֹמ ֶרתֶ ,שׁאָסוּר ִי ְהיֶה ָלדוּג ַבּ ָמקוֹם ,אוֹ ָלשׁוּט
אוּמי .זֹאת ֶ
יס ְריָה ִי ְהיֶה גַן ְל ִ
ַמי ֶשׁ ְליַד ֵק ַ
ָלאַ ֲחרוֹנָה נִ ְק ַבּעֶ ,שׁ ַה ֶשׁ ַטח ַהי ִ

חזי שוחט ,רשות הטבע והגנים

ָשׁם ִעם ִסירוֹת.
גוֹל ְד ְשׁ ֵטייןַ ,מנְ ָכּ"ל ' ָרשׁוּת ַה ֶט ַבע וְ ַהגַנִ ים'" .יֵשׁ ָכּאן
אוֹמר ָשׁאוּל ְ
יוּחד ַהזֶה"ֵ ,
רוֹצים ִל ְשׁמוֹר ַעל ַה ָמקוֹם ַה ְמ ָ
ַחנוּ ִ
" ֲאנ ְ
עוֹלם".
ֲח ִרים ָבּ ָ
אוֹלוֹג ִייםֶ ,שׁ ֵאין ִבּ ְמקוֹמוֹת א ֵ
ִ
אַר ֵכ
אוֹצרוֹת ְ
ַמי וְ ָ
יוּחד ֶשׁל ֶט ַבע י ִ
ִשׁילוּב ְמ ָ

תערוכת 'חמסה עלינו'

31

אֳ

מאת איילה שמעוני
בשבוע שעבר ,חנך )פתח( הנשיא היוצא ראובן ריבלין,
תערוכה חדשה בשדה התעופה בן-גוריון.
בתערוכה ,שנקראת 'חמסה עלינו' ,יש תמונות שמציגות
את החיים המשותפים בישראל ,כמו :שיתוף פעולה בין
שחקני כדורגל ובין מדענים יהודים וערבים.
בין המצולמים ניתן לראות את נחמה שפיגל נובק ,הטייסת
החרדית הראשונה; את סנאא מחאמיד ,האישה המוסלמית
הראשונה ביחידת רוכבי האופנוע-אמבולנס של ארגון
"איחוד הצלה"; את אדם זיו ועלאא סוויטאת ,שהקימו את
גלידריית "בוזה" שזכתה בפרס של האו"ם ,ורבים אחרים.
התערוכה תוצג למשך כמה חודשים ,כך שכל מי שייצא
לחו"ל ,יוכל לראות אותה.
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בקבוקי תינוקות
אֳ
למבוגרים
32

מאת איילה שמעוני
במדינות המפרץ הפרסי יש
'אופנה' חדשה – שתיית קפה
מבקבוקי תינוקות .האופנה
המוזרה הזו קורית ברשת בתי
קפה מפורסמת בשם 'איינשטיין'.
הרעיון כל-כך מצליח שאנשים
עומדים בתור זמן רב כדי לקבל
קפה בבקבוק תינוקות.
רבים מפרסמים תמונות שלהם
עם הבקבוקים ,וזה מביא
ל'איינשטיין' עוד לקוחות.
אולם ,לא כולם מרוצים
)שמחים( מהאופנה החדשה
הזו .רבים חושבים שזה פוגע
בתרבות ובמסורת הדתית.
וכך קרה שבכוויית ,למשל,
המשטרה הזהירה את הלקוחות
של 'איינשטיין' שהם פוגעים
במסורת הלאומית של המדינה.
מתברר ,שהרעיון הזה לא חדש.
בצרפת ,למשל ,מגישים יין
בבקבוקי תינוקות כבר כמה שנים
)בתמונה(.
"זו הדרך הטובה ביותר לשתות
יין" ,אומרים שם.

ַה ִציפּוֹר ַהפּוֹ ַר ַחת

33

מאת שירה לוי
ָפה?
נָכוֹן ֶשׁ ַה ִציפּוֹר ֶשׁ ַבּ ְתמוּנָה י ָ
וּב ֵכןִ ,מ ְת ָבּ ֵרר ֶשׁזוֹ א ִציפּוֹר
ְ
ְכּ ָללֶ ,א ָלא ֶפּ ַרח.
יוּלאן
זֶהוּ ֶפּ ַרח ֶשׁל ֵעץ ֶשׁ ִנ ְק ָרא ַ
נוֹליָהַ .ה ָמקוֹר ֶשׁלוֹ ִמ ִסין
ַמ ְג ְ
אָביב.
ְוהוּא פּוֹ ֵר ַח ְבּעוֹנַת ָה ִ
ָדל ִבּ ְמקוֹמוֹת ַר ִבּים
הוּא ג ֵ
כּוֹלל ְבּ ִי ְשׂ ָר ֵאל.
עוֹלםֵ ,
ָבּ ָ

ָמה יֵשׁ זֵי ִתים ַבּ ֲחדַר ַהנִיתוּ ַח?
לָ

   

34

Ospedali Riuniti

מאת יעקב כהן
יוּחד.
ימים ִבּ ְמ ָ
מוּל ִאים ְט ִע ִ
ֵיתים ְמ ָ
יט ְליָה ֶשׁ ְמ ִכינָה ז ִ
דוֹנָה ִהיא ֵשׁ ִפית ֵמ ִא ַ
ֲדינוּת.
אוֹתה ַבּע ִ
אַחר ַז ִיתְ ,ו ָצ ִריַ לעֲשׂוֹת ָ
ֲבוֹדה ֶשׁחוֹ ֶז ֶרת ַעל ַע ְצ ָמהַ ,ז ִית ַ
זוֹ ע ָ
יתוּח ָבּרֹאשׁ.
ֵיתים ִבּזְ ַמן ֶשׁ ָעשׂוּ ָלה ִנ ַ
ילאָה ז ִ
אוּלם ,דוֹנָה ִמ ְ
ָ
יקשׁוּ ִמ ֶמנָה
ֵיתים ֶשׁ ֵה ִכינָהֵ .הם ִבּ ְ
רוֹפ ִאים א ָרצוּ ֶלאֱכוֹל ֶאת ַהז ִ
מוּבן ֶשׁ ָה ְ
ַכּ ָ
ָד ִיים
יתוּח ַעל ְפּעוּלוֹת ַהי ַ
ַלעֲשׂוֹת זֹאת ְכּ ֵדי ִל ְראוֹת ֶאת ַה ַה ְשׁ ָפּ ָעה ֶשׁל ַה ִנ ַ
ֶשׁ ָלה.
יק ִאיתִ .היא נִ ְיגנָה
מוּס ָ
ֲשׂה ְבּ ִי ְשׂ ָר ֵאל ְל ִ
דוֹמה ֶשׁ ַנע ָ
יתוּח ֶ
ֶבּ ָע ָבר ָכּ ַת ְבנוּ ַעל ִנ ַ
רוֹפ ִאים י ְָדעוּ
יטבָ ,ה ְ
ֲשׁר ִהיא ֵה ֵח ָלה ְל ַנגֵן ֵה ֵ
יתוּחַ .כּא ֶ
ְבּ ִכינוֹר תוְֹ כּ ֵדי ַהנִ ַ
יח.
יתוּח ִה ְצ ִל ַ
ֶשׁ ַה ִנ ַ
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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 ְ

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

שׁוֹתה ִמ ֶמנוּ
ִ .1תינוֹק ֶ
.
אוֹס ְט ִריָה
ִ .1בּי ַרת ְ
אַחר
ָ .2ה ַפַ מ ֶשׁהוּ ְל ָד ָבר ֵ
יקה
ילים ִעם מוּזִ ָ
ִ .3מ ִ
ַ .4ה ֵשׂ ָער ֶשׁ ָלה
סוּפה
ָ .5
ְ .6כּ ִלי ַשׁ ִיט ָק ָטן
 .7גוֹ ֵרם ,נִ ימוּק
ִ .8ה ְשׁ ַת ֵמשׁ ְבּ ַסבּוֹן
חוֹמר ָחשׁוּב ַל ִשׁי ַנ ִיים
ֶ .9
ֲצמוֹת
וְ ַלע ָ

ו

י

נ

ה

ִ .10עיר ַה ִבּי ָרה ֶשׁ ָלהַ ,ח ְרטוּם

ס

ו

ד

ן

ִ .7מ ְמ ָרח ִי ְשׂ ְר ֵא ִלי
אָהוּב

1

2

יצהֶ :ח ְל _ _ _
ַ .1ה ֵח ֶלק ַה ָצהוֹב ֶשׁל ַה ֵבּ ָ

3

4

כּוּלםָ :חל _ _
הוֹלִ ראשׁוֹן ִל ְפנֵי ָ
ֵ .4
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7

ַה ְתשׁוּבָה ִהיא_______________________ :
2

3

4

חוֹדשׁ ֶשׁ ִל ְפנֵי אָב
ַ .1ה ֶ
 .2עוֹנֶה; ַמ ֲחזִ יר
ַ .3מגַב ְל ִשׁ ְמ ָשׁה )לוֹ ֲע ִזית(
פוּס ָפּס
ַ .4בּ ַעל ַח ִיים ְמ ְ

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 ִ

ָ .7ח ְלפוּ __________

יהה ___________
יכים _________ ִ .8ז ָ
ֲר ִ
ַ .2מע ִ

ָקהַ :ח ָל _ _
 .3א ֲחז ָ

ְ .10כּ ִלי נְ ִגינָהָ :ח ִל _ _

6

ִ .1נ ְר ָחב __________

יוּח ִדים ְל ַשׁ ָבּתַ :חל _ _
ְ .2ל ָח ִמים ְמ ָ

יצהֶ :ח ְל _ _ _
ַ .9ה ֵח ֶלק ַה ָל ָבן ֶשׁל ַה ֵבּ ָ

5

אָשׁ ָרם,
ְ ______ .6
.
ִמ ְת ַע ֶמ ֶלת ִי ְשׂ ְר ֵא ִלית

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' וְ '-ל'.
ָבּ ִ

ֵ .8ח ֶלק ָק ָטן ְמאוֹדֶ :ח ְל _ _ _

4

 .5יֵשׁ בּוֹ ִ 4קירוֹת

שׁ הַמִילָה?
ֶמ ֵ
ָמה ה ְ

חוּס ָפּסָ :ח ָל _
 .7א ְמ ְ

3

 .4א ָק ָטן

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 ַ

כּוֹכ ִבים נִ ְמ ָצ ִאים ָשׁםָ :ח ָל_
ַ .6ה ָ

יער
ַ .2קו ַמ ְפ ִריד ַבּ ֵשׂ ָ

2

קוֹר ִאים ָבּ ֶהם
ְ .3

רִיבּוּ ַע ֶק ֶסם

חוּצהַ :חל _ _
ִ .5מ ְס ַת ְכּ ִלים ַד ְרכּוֹ ַה ָ

1

חל

אַפ ֵשׁר _________
ְ .3מ ְ

ַ .9מ ְמ ִליטוֹת ________

יוֹעד __________
ְ .4מ ָ

ְ .10מ ַק ֵבּץ _________

וחים _________ ַ .11ת ְמ ִתינוּ _________
ְ .5מ ַדוְ ִ
 .6עֲמוּתוֹת _________

ִ .12נ ְיגשׁוּ _________

חוֹשׁבִים *
* ִה ְת ָקרְבוּ * אוֹסֵף * מוֹלִידוֹת * ְ
ִשׁבִיל *
* ְמ ַס ְפּרִים * ִארְגוּנִים * נוֹ ֵתן * ִהכִּיר * ְת ַחכּוּ * בּ ְ
* גָדוֹל * ָעבְרוּ *

שׁבֵּץ ַהגָדוֹל
ַה ַת ְ
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מאוזן:
ידה .9 .א אַ ֲחרוֹן.
ֲמי ַה ְג ִל ָ
הוֹריםֶ .5 .א ָחד ִמ ַטע ֵ
ֶ .1שׁ ֵאין לוֹ ִ
'סגַר' .12 .א ְל ַבד .14 .א ֵק ֶההַ .15 .בּת ַהזוּג ֶשׁל
ַ .11ה ֵה ֶפִ מ ָ
מוֹעיל,
דוֹמה ְל ָשׁ ָפןִ .20 .
ָהאָדוֹן .17 .נִ ְכ ַתב ַבּ ָצד )ר"ת(ָ .19 .
יביָ .22 .שׂ ִמים ַעל ַה ֶפּה ֶשׁל ַבּ ַעל ַח ִיים .25 .א ָק ֶשׁה.
ֵא ֵפ ְק ִט ִ
יע ִמ ֶבּ ְל ִגיָהְ .29 .בּנֵי ְבּ ָרק )ר"ת(.
אָדם ֶשׁ ַמ ִג ַ
גוֹר ִבים אוֹתוָֹ .28 .
ְ .26
ֱמןֶ .36 .בּן ַה ֶמ ֶל .39 .נוֹזֵל
ָשׁןַ .35 .בּ ַעל ַח ִיים ֶנא ָ
ִ .30קיר .32 .א י ֵ
דוּעִ .44 .מ ְכּ ֵלי ַה ַסכּוּ"םֶ .46 .י ֶרק
יבר ִחיוּנִ יַ .42 .מ ַ
ָחשׁוּבֵ .41 .א ָ
ַחל
'מוֹשׁ .52 .'שׁוֹק .53 .נ ַ
ָח ִריףַ .48 .ת ְכ ִשׁיט ָלאוֹזֶןַ .50 .ה ֵה ֶפִ מ ֵ
'תן'.
גָדוֹלַ .54 .ה ֵה ֶפִ מ ֵ

2

1

3

12
17

18
22

11

10

9
13

4

7

6

5

16

15

14

21

20

19
23

29

28

31

30
32

27

26

25

24

8

33

34
36

35

37

38

39

40

מאונך:
ישׁי )ר"ת(ַ .4 .שׁ ִליט
קוֹצנִ יִ .3 .מ ְס ָפּר ִא ִ
ָפה וְ ָ
 .1א ְשׂמֹאלֶ .2 .פּ ַרח י ֶ
46
47
48
49
50
51
אַכזָרֵ .6 .אזוֹר ִמ ְד ָבּ ִרי ִבּ ְדרוֹם ִי ְשׂ ָר ֵאלִ .7 .פּ ְתאוֹםִ .8 .ריקוּד.
ְ
52
53
54
יבה.
ֲכנַת ַי ִיןְ .16 .מ ִר ָ
ֵ .10מ ֶח ְל ֵקי ַהיוֹם .13 .י ִָדידָ .15 .מקוֹם ה ָ
שׁוּלשׁ ְי ָשׁר ָז ִווית.
יוֹתר ִבּ ְמ ָ
ֲרוּכּה ְבּ ֵ
אוֹפ ִקיַ .21 .ה ֶצ ַלע ָהא ָ
 .19א ְ
ֲט ָפה .29 .א ָצ ַחקִ .31 .כּינוּי ַל ֵשׁם ָת ָמר.
יקים אוֹתוֹ ַעל ַמע ָ
ָמיםַ .26 .הגַב ֶשׁלוַֹ .27 .מ ְד ִבּ ִ
יצי ַרת ַקוִ וים ְי ָשׁ ִרים .24 .יֵשׁ בּוֹ ִשׁ ְב ָעה י ִ
ְ .23כּ ִלי ִל ִ
חוֹר ִפּית.
ַעל ְ
ֶלתִ .38 .מ ְכּ ֵלי ַה ַסכּוּ"ם .39 .א ַמר .40 .נ ַ
ית ִרים גָדוֹלְ .36 .מ ַכוֵון ֶאת ַה ֶהגֶה ָבּאוֹטוָֹ .37 .ה ְי ָתה ְמסוּג ֶ
ָ .33ה ֶר ֶכב ֶשׁלוְֹ .34 .כּ ִלי ֵמ ָ
יוּבי )ר"ת(.
ָפּנִ יִ .51 .חיזוּק ִח ִ
ַפּ ִיים .47 .קוֹל ַה ִכּ ְב ָשׂהַ .49 .מ ְט ֵבּ ַע י ָ
מוּסף )ר"ת(ֵ .45 .מ ַהג ַ
חוֹשׁןַ .43 .מס ֵע ֶרָ 
אַבנֵי ַה ֶ
ֵ .41מ ְ
41

שׁבֵּץ ֶה ָחבִית
ַת ְ
 .1א פֹּה

42

43

44

45

...הזוכים בפרסים...הזוכים בפרסים...הזוכים בפרסים...
ינאי באומן ,הוד השרון

גלעד סיבוני ,נהריה

איתי שרקי ,מודיעין

נוי ארבל ,תל-אביב
נעה ברגיל ,כפר-סבא

ֶ .2בּן ַהזוּג ֶשׁל ַהנִ ְמ ָשׁל

יעהִ ,מישׂוּשׁ,
ְ .6ר ִאיָיהְ ,שׁ ִמ ָ
יח וְ ָט ַעם
ֵר ַ

עדי גבירץ ,ראשון לציון

'מ ְל ָח ָמה'
ַ .3ה ֵה ֶפִ מ ִ

ֶ .7א ָחד ִמ ִס ְפ ֵרי ַהתוֹ ָרה

בינה נחמד ,ירושלים

אוהד כהן ,כרמיאל

יבּל ַמ ַכּת ַח ְשׁ ַמל
ִ .4ק ֵ

אַר ַבּע ְל ֵשׁשׁ
ֵ .8בּין ְ

דני חלפון ,נתניה

יערה דניאל ,אפרת

ְ .5מ ַד ְבּ ִרים ְבּ ֶשׁ ֶקט

 .9א ַקר
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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מי רוצה לישון באוהל באילת?
מאת איילה שמעוני
בימים אלה רשת מלונות 'דן'
'מלון אוהלים'.
מקימה ְ
יהיו אלה אוהלים מפוארים
)מהודרים( במיוחד.
האורחים במלון ייהנו מטיולי
מדבר מיוחדים ומפעילויות
מדבריות אחרות.
בתמונה :אחד האוהלים במלון
החדש.

בּוֹאוּ ְל ַטפֵּל ְבּקִיפּוֹדִים

תמונת הדמייה :דונה פריטל

36

מאת שירה לוי
גוּרים ַר ִבּים.
)מוֹלידוֹת( ִ
ִ
ְבּעוֹנָה זוֹ ֶשׁל ַה ָשׁנָה ,נְ ֵקבוֹת ַה ִקיפּוֹד ַמ ְמ ִליטוֹת
אוֹכל.
יוֹצאוֹת ְל ָה ִביא ָל ֶהם ֶ
ימהוֹת ְ
אַחר ַה ַה ְמ ָל ָטהָ ,ה ִא ָ
ְל ַ
גוּרים ֵאין ַמ ְס ִפּיק ַס ְב ָלנוּתְ ,ו ִאם ָה ֵאם א חוֹ ֶז ֶרת ַמ ֵהר,
ַה ְבּ ָעיָה ִהיא ֶשׁ ַל ִ
אַבּ ִדים ֶאת ַה ֶד ֶרַ בּ ֲח ָז ָרה.
אוֹתהְ .פּ ָע ִמים ַרבּוֹת ֵהם ְמ ְ
יוֹצ ִאים ְל ַח ֵפּשׂ ָ
ֵהם ְ
יהם
ֲל ֶ
תוֹב ִבים ַבּחוּץְ ,מ ַר ֲח ִמים ע ֵ
גוּרים ִמ ְס ְ
רוֹאים ֶאת ַה ִ
טוֹבים ֶשׁ ִ
ֶאזְ ָר ִחים ִ
ארי ְבּ ָר ַמת גַן.
חוֹלים ְל ַחיוֹת ָבּר ַבּ ָס ָפ ִ
אוֹתם ְל ֵבית ַה ִ
יאים ָ
וּמ ִב ִ
ְ
אוֹמ ִרים
יפּוֹדים"ְ ,
לוֹק ִחים ֶאת גוּ ֵרי ַה ִק ִ
אַתם ְ
"ת ְמ ִתינוּ ְ)ת ַחכּוּ( ְמ ַעט ִל ְפנֵי ֶשׁ ֶ
ַ
ימהוֹת חוֹזְ רוֹת ְבּ ֶד ֶרְ כּ ָללְ ,ו ַהכֹּל ְבּ ֵס ֶדר".
"ה ִא ָ
אריָ .
ַבּ ָס ָפ ִ
ארי ְו ֵאין ִמי ֶשׁ ְי ַט ֵפּל ָבּ ֶהם.
יעים ַל ָס ָפ ִ
יפּוֹדים ַמ ִג ִ
ֵבּינְ ַת ִיים ,עוֹד גוּ ֵרי ִק ִ
אוּלי
ארי ְו ַ
יפּוֹדיםִ ,ה ְת ַק ְשׁרוּ ַל ָס ָפ ִ
רוֹצים ְל ַט ֵפּל ְבּגוּ ֵרי ִק ִ
אַתם ִ
אָז ִאם ֶ
ֶח ָמד.
ְת ַק ְבּלוּ ִקיפּוֹד נ ְ
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35

אֳ

ָה ַר ְח ָפנִים
ִמ ְת ָק ְרבִים

37

רויטרס

מאת אבי גלבוע
ֲח ָברוֹת ִי ְשׂ ְר ֵא ִליוֹת שׁוֹנוֹת
מוּצ ִרים ִעם
לוֹח ָ
ִמ ְתכּוֹ ְננוֹת ִל ְשׁ ַ
ַר ְח ָפנִ יםֵ .הן ִה ִציגוּ ָלאַ ֲחרוֹנָה
ֵאיֵ הן ְיכוֹלוֹת ַלעֲשׂוֹת זֹאת.
ֲשׂית
ַה ְפּ ִעילוּת ֶשׁל ָה ַר ְח ָפנִ ים ַנע ֵ
יטהָ .כֶּ שׁ ֶא ְפ ָשׁר
ֶד ֶרֶ מ ְר ָכּז ְשׁ ִל ָ
לוֹח ִמ ְס ָפּר גָדוֹל ֶשׁל ַר ְח ָפנִ ים
ִל ְשׁ ַ
יע
ַפ ִר ַ
אַחתְ ,בּ ִלי ֶשׁ ֶא ָחד י ְ
ְבּ ַבת ַ
ַל ֵשׁנִ י.
ַת ִחיל
ַע ְכ ָשׁיו ַה ְשׁ ֵא ָלה ִהיא ָמ ַתי נ ְ
מוּצ ִרים ְבּ ֶא ְמ ָצעוּת
ְל ַק ֵבּל ָ
ַר ְח ָפ ִנים....

