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ֶּבֶנט ְּבָראׁשּות ַנְפָתִלי ֶמְמָׁשָלה ָקָמה ֵאֶלה, ְּבָיִמים

ֵמַהָיִמין ִמְפָלגֹות ִעם ֶמְמָׁשָלה זֹו * ַלִּפיד ְוָיִאיר

(ְּבַעד)  תֹוְמִכים ֲעָרִבים ְּכֶנֶסת ַחְבֵרי ַגם * ּוֵמַהְׂשמֺאל

ַתְצִליַח ַהֶמְמָׁשָלה ַהִאם * ַהֲחָדָׁשה ַּבֶמְמָׁשָלה

חֹוְׁשִבים ַרִּבים ַהּפֹוִליִטִיים? ַּבְלָחִצים ַלֲעמֹוד

* ֶׁשא...

ִתְׂשרֹוד? ַהֶמְמָׁשָלה ַהֲחָדָׁשה 3ַהִאם

     

ְלִיְׂשָרֵאל ָחָדׁש ָנִׂשיא

שמעוני איילה מאת
ִנְבַחר ִיְצָחק ֶהְרצֹוג

ֶׁשל  ַה-11 ַלָנִׂשיא

ִיְׂשָרֵאל. ְמִדיַנת

ָהָעם", ּכֹל ֶאת "ֲאָׁשֵרת

ֶׁשַיֲחִליף ֶהְרצֹוג, ָאַמר

ַהיֹוֵצא, ַהָנִׂשיא ֶאת

ִריְבִלין. ְראּוֵבן    רויטרס
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העורךקוראים כותבים משולחן
ְמצּוֶייֶנת ְּבִחיָרה

ָפָלאֶפל ַּבֲחנּות ִּביֵקר ְּבִיְׂשָרֵאל ָהַעְרִביֹות ַהֶאִמירּויֹות ִאיחּוד ָקָראִתי ֶׁשַׁשְגִריר

ַהִיְׂשְרֵאִלים. ְלַהִּכיר ֶאת ְּכֵדי זֹאת ָעָׂשה הּוא .(358 (ִגיָליֹון

ְמאֹוד ִיְׂשְרֵאִלי ְוֶאְפָׁשר ַמֲאָכל ֶזה ָפָלאֶפל ְמצּוָיין. ְּבָמקֹום ָּבַחר הּוא ְלַדְעִתי,

ָהֲאָנִׁשים. סּוֵגי ֶאת ּכֹל ָׁשם ִלְמצֹוא

ִלְלמֹוד ִמֶמנּו. ָהֲאֵחִרים ַהַׁשְגִריִרים ְלכֹל ְּכַדאי

יואב כהן, חיפה

ַלהֹוִדים ַהָּכבֹוד ּכֺל
ִהְפִסיקּו  ֶׁשלֹו ֶׁשַהתֹוָׁשִבים ְּבהֹודּו ְּכָפר ַעל 359 ִדיַווְחֶתם (ִסיַּפְרֶתם) ְּבִגיָליֹון

ְקַטָנה. ִציּפֹור ַאַחת ִּבְגַלל חֹוֶדׁש ְלֶמֶׁש ְלִהְׁשַתֵמׁש ְּבַחְׁשַמל

עֹוִׂשים זֹאת. ָהִיינּו א ֶאְצֵלנּו, קֹוֶרה ָהָיה ָּכֶזה ָדָבר ְּבטּוָחה ֶׁשִאם ֲאִני

ַאֲהָבה ַעל ֵמֶהם ִלְלמֹוד ּוְכַדאי ַהֶזה, תֹוָׁשֵבי ַהְּכָפר ֶאת ְמאֹוד ְלַכֵּבד ָצִרי ְלַדְעִתי,

ַחִיים. ְלַבֲעֵלי

מודיעין פולק, אביב

ְלִלינֹוי! ְּבַהְצָלָחה
ַּכיֹום. ְלִיְׂשָרֵאל ֶׁשֵיׁש ְּביֹוֵתר ַהטֹוָבה ַהְסּפֹוְרָטִאית ִהיא ָאְׁשָרם ִלינֹוי

ְוכּוָלנּו ֵגִאים ָּבה. ַרּבֹות ְּבֵמַדְליֹות ִהיא זֹוָכה

ִעם ַתֲחזֹור ֶׁשִהיא ּוְמַקוֹות ְּבַהְצָלָחה אֹוָתה ְמָבְרכֹות ֲאַנְחנּו ָהאֹוִליְמְּפָיאָדה, ִלְקַראת

ֶמַדְליֹות.

השרון ירדני ונעה כהן, הוד גפן

ָּבעֹוָלם ֲחמּוָדה ֲהִכי ַהִמְפֶלֶצת
ַהְירּוַׁשְלִמית'. 'ַהִמְפֶלֶצת ַעל ַהַּכָתָבה ֶאת ָקָראִתי 359 ְּב'ַיְנׁשּוף'

ָּבעֹוָלם. ְּביֹוֵתר ַהֲחמּוָדה ַהִמְפֶלֶצת חֹוֵׁשב ֶׁשזֹו ֲאִני

ֵּכיף. ָהָיה ְוֶזה ְּפָעִמים, ַּכָמה ָעֶליָה ָגַלְׁשִתי

ָּכֵאֶלה. עֹוד ִמְפָלצֹות ֲחָבל ֶׁשֵאין

ירושלים לויתן, ארז

ָמה ִלְלמֹוד ֵיׁש
ֵמָהאֹוֲהִדים
'ַהּפֹוֵעל  ַהַּכדּוֶרֶגל ְקבּוַצת

ַלִליָגה ָעְלָתה ְירּוָׁשַלִים'

ְמַׂשַמַחת ְוזֹו ְיִדיָעה ָהִראׁשֹוָנה,

ֶׁשָלה. ָלאֹוֲהִדים ִּבְמיּוָחד

ַהְסּפֹוְרט אֹוֲהֵדי ּכֹל אּוָלם,

ֶׁשל ַהַהְצָלָחה ִלְׂשמֹוַח ַעל ְצִריִכים

'ַהּפֹוֵעל'.

ְיֵדי ַעל ֶׁשהּוְקָמה זֹו ְקבּוָצה

ׁשֹוָנה ֲאִוויָרה ֶׁשָרצּו אֹוֲהִדים

א ֵהם ַהַּכדּוֶרֶגל. ְּבִמְגְרֵׁשי

ְוַרק ַהׁשֹוְפִטים, ֶאת ְמַקְלִלים

ְקבּוָצָתם. ַׂשְחָקֵני ֶאת ְמעֹוְדִדים

ַמִגיעֹות ֶׁשָלה ַלִמְׂשָחִקים

ֵמֲאִוויָרה ֶׁשֶנֱהנֹות ִמְׁשָּפחֹות,

ְנִעיָמה ְוטֹוָבה.

ֶׁשְקבּוָצה ֶהֱאִמינּו א ַרִּבים

ְיכֹוָלה ְמַנֲהִלים, ֶׁשאֹוֲהִדים

ִהִגיָעה 'ַהּפֹוֵעל' ְוִהֵנה, ְלַהְצִליַח.

ַהֶעְליֹוָנה. ַלִליָגה

ְירּוָׁשַלִים' 'ַהּפֹוֵעל ַּבָׁשָנה ַהָּבָאה,

ַה'ְגדֹוִלים'. ֶׁשל ַּבִמְגָרׁש ְתַׂשֵחק

ַיְצִליחּו ֶׁשֵהם ּכּוָלנּו ְמַקִווים

ַהְקבּוצֹות אֹוֲהֵדי ַעל ַגם ְלַהְׁשִּפיַע

ְּבִמְגְרֵׁשי ָהֲאִוויָרה ָּכ ָהֲאֵחרֹות.

ִתְהֶיה ָהָאֶרץ ְּבכֹל ַהַּכדּוֶרֶגל

ְלכּוָלם. ְנִעיָמה

ַמְׁשִּפיִעים, ְּכָבר ֵהם ְלַמֲעֶׂשה,

אֹוֲהִדים ְקבּוצֹות ֶׁשֵיׁש עֹוד ִמְּפֵני

ְּכמֹו) ֶאת  (עֹוׂשֹות ֶׁשְמַחקֹות

ִמירּוָׁשַלִים.  ַהְקבּוָצה

ְלכּוָלם. ְּבַהְצָלָחה

יגאל צדקא, עורך
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ְלָנִכים. ַגם ַהֶמַלח ◄ ָים
ָעְברּו ַהֶמַלח ְּבָים ַהחֹוִפים

(ָגדֹול). ִנְרָחב ִׁשיּפּוץ ָלַאֲחרֹוָנה

ְׁשִביִלים ִנְבנּו (ְׁשָאר), ַהֶיֶתר ֵּבין

(נֹוְתִנים) ְלָנִכים  ֶׁשְמַאְפְׁשִרים

ְלִהְתָקֵרב ַגְלַגִלים ְּבִכְסאֹות

ַגם ְיכֹוִלים ַהָנִכים ַלַמִים.

(ַּבְתמּוָנה). ַלַמִים אֹוָתם ֶׁשַמְכִניָסה ְמיּוֶחֶדת ֵליָהנֹות ֵמֲעָגָלה

ְמאֹוד  ְלַאט נֹוְסִעים ָהֵאֶלה ָהֶרֶכב "ְּכֵלי ַהַקְלנֹוִעיֹות. ֶנֶגד ◄ ַהִמְׁשָטָרה
ָלֶהם ָלֵתת ָצִרי" ַּבִמְׁשָטָרה. אֹוְמִרים ַרּבֹות", ִּבְתאּונֹות ְמעֹוָרִבים ְוָלֵכן ַּבְּכִביִׁשים

ְצָדִדִיים". אֹו ִּבְכִביִׁשים ִמְדָרכֹות ַעל ִלְנסֹוַע

ַחם.  ְלַקִיץ ◄ ִהיּכֹונּו
(חֹוְׁשִבים)  ַמֲעִריִכים ַהַחָזִאים

ַחם ִיְהֶיה ַהָקרֹוב ֶׁשַהַקִיץ

ִמְתַחֵמם "ָהעֹוָלם ֵמָהָרִגיל.

יֹוֵתר ֶזה ֶאת ַמְרִגיִׁשים ַוֲאַנְחנּו

ַהַחָזִאים. ְויֹוֵתר", אֹוְמִרים

א ַהִיְׂשְרֵאִלים ◄ ַהְגָבִרים
ֵליָדה.  ְלחּוְפׁשֹות יֹוְצִאים

ְּבֵאירֹוָּפה  זֹאת, ְלעּוַמת ָלַאֲחרֹוָנה. (ַנֲעָׂשה) ֶׁשֶנֱעַר ֵּביְנְלאּוִמי ִמֶסֶקר עֹוֶלה ָּכ

ְּכֵדי ַלֲעזֹור ַּבַּבִית. ֵליָדה יֹוְצִאים ְלחּוְפׁשֹות ַרִּבים ְגָבִרים

ַהַקָלה ◄ ָהַרֶּכֶבת
(ִהְתִחיָלה)  ֵהֵחָלה ְּבֵתל-ָאִביב

ִניָסיֹון.  ִּבְנִסיעֹות
ֶׁשָהַרֶּכֶבת ְמַקִווים ְּבֵתל-ָאִביב

ִמְּבָעיֹות ִתְפתֹור ֵחֶלק ַהַקָלה

אּוָלם, ָּבִעיר. ַהַתְחּבּוָרה

ַרק נֹוְסִעים ַתִסיַע ָהַרֶּכֶבת

ָוֵחִצי ְלַאַחר ְּכָׁשָנה ְּבעֹוד

(ִיָגְמרּו). ִיְסַתְיימּו ֶׁשָהֲעבֹודֹות
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ְיָקִרים, קֹוְרִאים

ּוָבִריא! ָנִעים ַקִיץ ָלֶכם ְמַאֳחִלים ָאנּו ֵייֵצא ְּבֶסְּפֶטְמֶּבר. ַהָּבא ַהִגיָליֹון ִׂשימּו ֵלב,

'ַיְנׁשּוף' ֶצֶוות

תמר א. מ.
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מאת שירה לוי
יֹוֵרד ִמָׁשָנה ָּבָאֶרץ ַהָצִּבים ִמְסָּפר

ֶׁשֲאָנִׁשים ִּבְגַלל ַגם קֹוֶרה ְלָׁשָנה. ֶזה

ְלַגֵדל ְּכֵדי ֵמַהֶטַבע ָצִּבים לֹוְקִחים

ַּבַּבִית. אֹוָתם

ַהֶטַבע' ְמַבְקִׁשים ַּב'ֶחְבָרה ַלֲהַגַנת

ַהָצִּבים. ֶאת ֲאֵליֶהם ְלָהִביא

אֹוְמִרים. ֵהם ַּבַּבִית", ָצב ְלַהֲחִזיק חּוִקי א "ֶזה

ַּבֶטַבע". ִלְחיֹות ִלְהיֹות) (ְצִריִכים ֲאמּוִרים "ָצִּבים

ּוְמַׁשְחְרִרים ָּבֶהם ְמַטְּפִלים ַהָצִּבים, ֶאת ְמַקְּבִלים ִּבירּוָׁשַלִים ַהְצָבִאים ְּבֵעֶמק

ְּבָצִּבים. ְמַטְּפִלים ְּבָרַמת-ַגן ַּבָסַפאִרי ַגם אֹוָתם ַלֶטַבע.

ַּבַּבִית, ָלֶכם ָצב ֵיׁש ְוִאם ּבֹו. ִתְגעּו ַאל ַּבֶטַבע, ָצב רֹוִאים ַאֶתם ִאם ָאז

ַּבֶטַבע. ְלִהְתַרּבֹות ָלֶהם ְוִעְזרּו ַלָסַפאִרי, אֹו ַהְצָבִאים, ְלֵעֶמק אֹותֹו ַהֲעִבירּו

ָהֲעָסִקים ַּבֲעֵלי
ְמרּוִצים

ַלֶטַבע! אֹותֹו ַהְחִזירּו ָצב? ָלֶכם ֵיׁש

גלבוע אבי מאת
ָהָאֶרץ ֲעָסִקים ְּבַרֲחֵבי ַּבֲעֵלי

ָלַאֲחרֹוָנה  (ְמַסְּפִרים) ְמַדְווִחים

ְגדֹולֹות. ְמִכירֹות ַעל

ָדָבר ָלנּו א ָהָיה "ַהְרֵּבה ָׁשִנים

אֹוְמִרים. "ַהְמִכירֹות ֵהם ָּכֶזה",

ְמרּוִצים". ַוֲאַנְחנּו ְמאֹוד ָגְדלּו

ִּבְגַלל ֶׁשֶזה קֹוֶרה ִנְרֶאה

ָּבָאֶרץ. ִנְׁשֲארּו ֶׁשַהִיְׂשְרֵאִלים

ְּבחּו"ל, ִלְקנֹות ֶׁשִּבְמקֹום ָּכָכה

ְּבִיְׂשָרֵאל. קֹוִנים ֵהם

ֲאָנִׁשים ַהקֹורֹוָנה ִּבְזַמן ְּכמֹו ֵכן,

ִּבילּוִיים ַעל ֶּכֶסף ִּבְזְּבזּו א

ְׂשֵמִחים ֵהם ְוַעְכָׁשיו ּוְקִניֹות,

זֹאת. ַלֲעׂשֹות

ְלַהְמִׁשי ְמַקִווים "ֲאַנְחנּו

ַהְרֵּבה", אֹוְמִרים ִלְמּכֹור

עֹוֵזר "ֶזה ּוַבַקְניֹוִנים. ַּבֲחנּויֹות

ַהְגדֹוִלים ֶׁשָהיּו ַהֶהְפֵסִדים ְלַאַחר

ְוַהְסָגִרים ַהקֹורֹוָנה ִּבְזַמן ָלנּו

ָהֲארּוִּכים".

10

11 צדקא יגאל מאת
'ֵיׁש ָעִתיד', ִמְפֶלֶגת רֹאׁש ַלִּפיד, ְוָיִאיר 'ָיִמיָנה', ִמְפֶלֶגת רֹאׁש ֶּבֶנט, ַנְפָתִלי

ֶמְמָׁשָלה. ֵהִקימּו

ֶׁשָהִאיֵדאֹולֹוְגיֹות  ִמְפָלגֹות, ִמִמְסָּפר (ְּבנּוָיה) מּוְרֶּכֶבת ַהֲחָדָׁשה ַהֶמְמָׁשָלה

ְלַגְמֵרי. ׁשֹונֹות ֶׁשָלֶהן (ֱאמּונֹות)

ָׁשִנים",  ַאְרַּבע ְּבֶמֶׁש (עֹוֶמֶדת) ְיִציָבה ָּכזֹו ֶמְמָׁשָלה ַעל ִלְׁשמֹור ָקֶׁשה "ִיְהֶיה

ִמְפָלָגה ֶאָחד, ִנְמֵצאת "ִמַצד ִיְׂשְרֵאִלית. ְלּפֹוִליִטיָקה מּוְמִחים אֹוְמִרים

ֶזה, ּכֹל ְּבתֹו ֵמַהְׂשמֹאל. ִמְפָלגֹות ִנְמָצאֹות ּוִמָצד ֵׁשִני, ָדִתית-ְיָמִנית,

ַעְרִביֹות". ִמְפָלגֹות ַהְתִמיָכה ֶׁשל ְצִריָכה ֶאת ַגם ַהֶמְמָׁשָלה

ָמה אּוַלי ְוֶזה ִמְּבִחירֹות ֲחִמיִׁשיֹות, ַלֲעׂשֹות) (א ְלִהיָמַנע רֹוִצים ּכּוָלם אּוָלם,

(ְלִהיָׁשֵאר). ִלְׂשרֹוד ַלֶמְמָׁשָלה ֶׁשַיֲעזֹור

ַהֶמְמָׁשָלה. ֶאת ְלַהִּפיל ְיַנסּו הֹוִדיעּו ֶׁשֵהם ַּב'ִליּכּוד'

ִתְׂשרֹוד? ַהֶמְמָׁשָלה ַהֲחָדָׁשה 9ַהִאם
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שמעוני איילה מאת
אלה בימים מוצגת ברמת-גן והחי האדם במוזיאון

אוחיון. חיים האומן של תערוכה

באומנות. חייו גם כל עסק מוסך, שהיה בעל אוחיון,

מזהמת תעשיית הרכב איך ראה השנים, הוא במשך

החילוף הישנים של  חלקי (מלכלכת) את הסביבה עם

המכוניות.

הסביבה על לשמירה החשובות הדרכים "אחת

חלקי אוסף אני "לכן אמר. הוא מיחזור", היא

החומרים  פסלים. (עושה) מהם ויוצר ישנים מכוניות

שונים". מנוע וחלקי שרשראות ברגים, הם שלי

ישנים. רכב חלקי במיחזור עסק הוא שגם ז"ל, (רוגטקה) קלעי שלמה של יצירותיו גם מוצגות בתערוכה

אותם. ולמחזר ישנים בחומרים להשתמש הציבור את מחנכת התערוכה למעשה,

.http://www.adamvechai.org.il המוזיאון: למצוא באתר אפשר על התערוכה נוספים פרטים
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רכב הופכים לאומנות חלקי

ְּכִניָסה ֵאין
ֲחָכמֹות ִלְמכֹוִניֹות

העברי' הספר 'שבוע נפתח

גלבוע אבי מאת
ַמְצֵלמֹות ֵיׁש ִלְמכֹוִניֹות ֲחָכמֹות

ֶאת ַהְזַמן ּכֹל ֶׁשְמַצְלמֹות

ֶׁשָלֶהן. ַהְסִביָבה

ֵהן ֶׁשַּכֲאֶׁשר ִהיא ַהְּבָעָיה

ְצָבִאִיים, ִסיִסים בְּ ְמַצְלמֹות

ִּביְטחֹוִני. ִסיּכּון ֶזהּו

(ִייֵתן)  ְיַאְפֵׁשר א ַצַה"ל ָלֵכן,

ְלִהיָּכֵנס ֲחָכמֹות ִלְמכֹוִניֹות

ֶׁשלֹו. ַלְּבִסיִסים

מאת שירה לוי
הערים במרכזי הארץ. ברחבי העברי' הספר 'שבוע מתקיים אלה בימים

יחסית. זולים ספרים במחירים נמכרים דוכנים בהם נפתחו הגדולות

בהוזלה. ספרים נמכרים השונים האינטרנט ובאתרי הספרים בחנויות גם

ושאין סיבה מדי, קטנות שההנחות מתלוננים רבים אולם, קוראים

זה. בשבוע דווקא ספרים לקנות

בירושלים. הספר שבוע יריד בתמונה:
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שבחלל? עם הזבל עושים מה
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ָּבעֹוָלם ְּביֹוֵתר ַהָגדֹול ַהָמטֹוס

ומחשבים גלבועמדע אבי בעריכת

שמעוני איילה מאת
(עפים) לוויינים  מרחפים הארץ, לכדור מסביב בעיקר בחלל,

וסוגים ישנות חלליות טילים, חלקי גם שם יש רבים. 'מתים'

(זבל). אשפה של נוספים

בחלל. האסטרונאוטים את מסכנת זו שאשפה היא הבעיה

מיד. להתרסק יכולה היא בפסולת, תתנגש חללית אם למשל,

(שלחה) חללית ניקוי לחלל.  שיגרה חברה אנגלית לאחרונה,

החלל. את ומנקים הארץ שמסביב לכדור את חלקי האשפה גדולים ש'תופסים' מגנטים יש החללית על

רחוקים. לכוכבים בטוחות טיסות (ייתן) צעד ראשון לניקוי החלל, שיאפשר זהו

ֲעַטֵלִפים16
ְּבִיְׂשָרֵאל

מאת שירה לוי
ְמִדיָנה ִהיא ֶׁשִיְׂשָרֵאל ַלְמרֹות

ֶׁשל  סּוִגים 33 ָּבה ְקַטָנה, ֵיׁש

ֲעַטֵלִפים.

ָהָאָדם", ִלְבֵני טֹוִבים "ֲעַטֵלִפים

ַלֲעַטֵלִפים. מּוְמִחים אֹוְמִרים

ּוְזבּוִבים". ַיתּוִׁשים אֹוְכִלים "ֵהם

ֶׁשּפֹוֲחִדים ֲאָנִׁשים ֵיׁש אּוָלם,

ָלֵכן אֹוָתם. ּוְמָגְרִׁשים ֵמֶהם

ֵהִכינּו ַהֶטַבע' ַלֲהַגַנת ַּב'ֶחְבָרה

ָהֲעַטֵלִפים. ַעל ַלֲהָגָנה תֹוְכִנית

מאת יעקב כהן
ֶׁשל מּוְצַלַחת ִטיָסה ָהְיָתה) (ִהְתַקְייָמה, ֶנֶעְרָכה ַהְּבִרית ֶׁשְּבַאְרצֹות ְּבָקִליפֹוְרִנָיה

ְּביֹוֵתר ָּבעֹוָלם. ַהָגדֹול ַהָמטֹוס

ַיַחד, ְמטֹוִסים ְׁשֵני ִחיְּברּו ְּכִאילּו ִנְרֶאה מּוָזר. הּוא ְקָצת ַהָמטֹוס ֶׁשל ַהִמְבֶנה

ֶזה. ְלַצד ֶזה

ִמִמְגָרׁש ַּכדּוֶרֶגל. יֹוֵתר ָארֹו ֶׁשֶזה ֶמְטִרים, ְל-117 ַמִגיַע ֶׁשלֹו ַהְּכָנַפִיים אֹוֶר

ַלֲחָלִליֹות, ַמְׁשֵגִרים ּבֹו ֵיׁש ַיֲחִסית. זֹול ִּבְמִחיר ֶלָחָלל ֲחָלִליֹות ָיִטיס ַהָמטֹוס

ֶׁשלֹו. ַהִׂשיא ְלגֹוַבה ַמִגיַע ֶׁשַהָמטֹוס ְּבֶרַגע ֶׁשיּוְפֲעלּו

ְּכַדאי "ִיְהֶיה ַהָמטֹוס. ַמְמִציֵאי אֹוְמִרים ֶהָחָלל", ֵחֶקר ֶאת ְנַׁשֶנה "ֲאַנְחנּו

ְיָקִרים". ְּבִטיִלים ִּבְמקֹום ֶׁשָלנּו, ַּבָמטֹוס ְלִהְׁשַתֵמׁש

17
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גרינברג עמית מאת
החלו (התחילו)  כ-150 שנה לפני

אלה אוויר. בספינות להשתמש

מנועים עם ארוכים בלונים מין הן

או לנוסעים מקום בהן יש קטנים.

(סחורה). למטען

השנייה, העולם מלחמת לאחר

בספינות להשתמש הפסיקו

במטוסים להשתמש ועברו האוויר,

ומסוקים.

האחרונות, שבשנים נראה אולם

לספינות גם לחזור מתחילים

יותר גדולות הן הפעם, האוויר.

יותר. וטובות

ספינות שבונות החברות אחת

'אטלס' חברת היא אוויר

הישראלית.

מיוחד", תעופה כלי בונים "אנחנו

מבעלי אחד בול, ירון אומר

שקט, שצורך כלי החברה. "זה

(משתמש) מעט מאוד דלק. הוא 

בכל מקום, בלי יוכל לנחות כמעט

תעופה". שדה

ספינות האוויר החדשות נבנות

הן טסות תיירות. בעיקר לצורכי

(נותנות)  יחסית ומאפשרות לאט

הנוף  (להסתכל) על להביט

מלמעלה.

לטיסות מתאימות הן לכן

עם במקומות

יפה נוף

במיוחד.

האוויר ספינת

של הראשונה

'אטלס' תתחיל

לטוס מעל

בערך. כשנתיים בעוד ישראל שֵמי

יהיו הראשון בשלב המשתמשים

חווייה שיטוסו טיסות תיירים

או מעל ירושלים למשל, (הנאה).

בישראל. אחרים אתרים

אומרים לתעופה מומחים

כלי בעתיד יהיו האוויר שספינות

למרחקים אנשים שיטיס תחבורה

הן ישמשו כן, קצרים. כמו

להובלת מטענים, במחירים זולים

יחסית.

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

ַהְיֵחִפים יֹום ְּביּוִלי – 1
ֲאָבל  ְוֶנְחָמד, ַמְצִחיק אּוַלי ֶזה ִנְׁשַמע אֹו ַסְנָדִלים. ַנֲעַלִיים ְּבִלי הֹוְלִכים ֶזה ְּביֹום

ָחׁשּוב ּוְרִציִני. ַרְעיֹון ַהֶזה ֵיׁש ַהיֹום ֵמֲאחֹוֵרי

ְּבִמְזָרח ְמִדינֹות ְּבַכָמה ֶׁשָּפַגע ַהצּוָנאִמי ָאסֹון ְלַאַחר ,2004 ִּבְׁשַנת אֹותֹו ִהְמִציאּו

ִנְׁשֲארּו ֵהם ַהחֹוִפים. ְלאֹוֶר ֶׁשָחיּו ֲאָנִׁשים ֶׁשל ָּבִתים ַאְלֵפי ָהַרס ָהֲעָנק ַהַגל ַאְסָיה.

ַנֲעַלִיים. ְּבִלי ֲאִפילּו ְּכלּום, ְּבִלי

ְוָתְרמּו ְיֵחִפים ָהְלכּו ָּבעֹוָלם ֲאָנִׁשים (ֲהָבָנה, ְתִמיָכה), ִהְזַדהּות ְּכַצַעד ַהצּוָנאִמי. ְלַאַחר ָאסֹון ָׁשָנה ַנֲעָׂשה ַהֶזה ַהיֹום ִציּון

ַאְסָיה. ְּבִמְזָרח ַלֲעִנִיים ַנֲעַלִיים זּוגֹות ִמיְליֹון ֵמ-26 יֹוֵתר

ַהיֹום. ֶׁשל ַהְמַאְרְגִנים אֹוְמִרים ִּבְכָלל", ַנֲעַלִיים ָלֶהם ֵאֶלה ֶׁשֵאין ַעל חֹוְׁשִבים ֲאַנְחנּו ְיֵחִפים, הֹוְלִכים "ְּכֶׁשֲאַנְחנּו

ּוְבָגִדים ִלְתרֹום ַנֲעַלִיים ַגם ֶאְפָׁשר ּוְבטּוִחים. ְנִקִיים ִּבְמקֹומֹות ַרק ֲאָבל הֹוְלִכים ְיֵחִפים, ַהֶזה? ְמַצְייִנים ֶאת ַהיֹום ֵאי ָאז

ַלֲעִנִיים. ֶׁשעֹוְזִרים ְלִאְרגּוִנים

18

ֳא

    ATLANT

Pixabay



מעניינים אוָספים
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מיוחד 'מעדן'

העולם ומכל ומשם מכאן סיפורים

ובלובלין שבליטא בווילנה

לאחרונה השלימו שבפולין

הערים. בין שמחבר פרוייקט

גדול, יש מסך עיר בכל

מה ישיר בשידור שמראה

השנייה. בעיר קורה

יכולים התושבים כך

אלה עם אלה 'להתחבר'

המסכים. דרך

האחראים אומרים (רעיון)", המיזם את לבנות כדי שנים חמש לנו "לקח

אנחנו תרבויות. ובין אנשים בין לחבר רוצים "אנחנו הרעיון. על

ריחוק  (זמן) הקורונה, כאשר יש בתקופת שדווקא חשוב שזה חושבים

ביניהם". לחבר עוזרים אנחנו אנשים, בין

דברים. לאסוף שאוהבים אנשים יש

שהאוסף שלהם כאלה אולם, יש

ומפתיע. שונה

מצפון בראון תום הוא כזה אחד

תום הברית. שבארצות קרוליינה

עץ. תפוחי של... שונים סוגים אוסף

(סוגים)  זנים לשלוח לו העולם מכל מבקש מאנשים הוא

כמותם). הרבה (שאין נדירים עץ תפוחי של

באולינג. שאוסף כדורי איש אחר הוא מעניין אספן

השתמש ב-1,785  כל-כך הרבה כדורים, שהוא אף יש לו

פירמידה. מהם לבנות כדי כדורים

שאפשר לראות, כפי ציפורים. של ׁשֹוְבֵכי אוסף ולבסוף,

הבית שלה. על האוסף את מציגה האישה בתמונה

באוסף שלה... משתמשות הציפורים מעניין אם

של פירוד חיבור בזמן

22

2021

Vilnius Tech Linkmenų Fabrikas

(סיפרנו)  דיווחנו האחרון בגיליון

של (סוג ציקדות מיליארדי על

בארצות הברית. צרצרים)

מהבתים יוצאים לא רבים אנשים

בצרצרים הרבים. לא להיפגש כדי

שדווקא מציע... יש מי אולם,

לאכול אותם.

מציעים במרילנד במסעדה

בשוקולד. מצופות ציקדות

את להזמין תרצו אם אגב,

תצטרכו להמתין ה'מעדן' החדש,

לו  שיש מפני זמן, (לחכות) הרבה

ביקוש גדול.
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ומסוכנת טעימה פיצה

אחר מסוג הנגרתרומה הפך איך
למיליונר? ויותר יותר האחרונות, בשנים

השיער את תורמים אנשים

שלהם.

(בשביל)  למען זאת עושים הם

שהשיער סרטן, לחולי פאות

(נפל) בגלל  שלהם נשר

הרפואיים. הטיפולים

מפרסמים רבים גם תורמים

שיער עם עצמם של תמונות

התספורת. לאחר וכשהם ארוך,

לעודד כדי זאת עושים הם

אחרים לתרום שיער.

לעזור נהדרת הרגשה "זו

לאנשים", הם אומרים.

מבטיח להאריך מהם גם חלק

לתרום כדי שוב השיער את

בעתיד. אותו

רבים תורמים גם בישראל אגב,

סרטן. לחולי שיער

של 'לפני' כמה תמונות הנה

שיער. תרומות ו'אחרי'

מסוכנות. גרסיה דייוויד השף של שהפיצות לומר אפשר

מפני שגרסיה מכין אותן אלא לא בריאות, לא בגלל שהן זה

געש. הר על...

מהר שזורמת בלבה משתמש הוא בתנור, להשתמש במקום

שבגואטמלה. הפקאייה

מהפיצה לטעום כדי לשם מגיעים תיירים הסכנה, למרות

לחברים. מעניינות תמונות ולשלוח המיוחדת,

ֳא

נגר הּוָטַגלּוְנג, כשג'ֹוזּוָאה

מרפסת את ראה מאינדונזיה,

שלו ואת הגג הרוסים, הבית

עצוב. מאוד היה הוא

לו והרסה נפלה שאבן התברר,

אחר-כך, אולם מהבית. חלק

היתה הזו שהאבן הבין הוא

מהחלל), (אבן ֶמֶטאֹוִריט

עליה לשלם מוכנים שאספנים

הוא מכר את כסף רב. ואכן,

המטאוריט ביותר ממיליון

למיליונר. והפך דולר,

האבן עם הוטגלונג בתמונה:

לעשיר. אותו שהפכה

23

24

25

אינסטגרם  מתוך
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26

קצר סיפור

ָגדֹול ָקָטן ִעם ִׁשינּוי ֶׁשֶלט
ֶׁשָיַׁשב ָהִעיֵוור ַהַקְּבָצן ִהִּכירּו ֶאת ּכּוָלם

ִּפיָנה, ְּבאֹוָתה יֹום, ְּבכֹל ָהְרחֹוב. ְּבִפיַנת

ְקַטָנה קּוְפָסה ִעם יֹוֵׁשב ָהָיה הּוא

ְנָדבֹות. ְלַיד ַהקּוְפָסה  (אֹוֵסף) ּוְמַקֵּבץ

ָהָיה ְוָעָליו ִמַקְרטֹון ָקָטן ֶׁשֶלט ָהָיה

ִלי". ִעיְזרּו ָאָנא – ִעיֵוור "ֲאִני ָּכתּוב:

ֶמְרָּכִזי, ָמקֹום ֶזה ַלְמרֹות ֶׁשָהָיה אּוָלם,

ֶׁשלֹו. ַּבקּוְפָסה ֶּכֶסף ְמַעִטים ָׂשמּו ַרק

ָיַדע ַהַמְטֵּבעֹות, ֶׁשל ַהְצִליִלים ְלִפי

לֹו. תֹוֵרם ִמי ָהִעיֵוור

הּוא ָהָיה ַהְזַמן, ֶאת ְלַהֲעִביר ְּכֵדי

ֶׁשל ָהֲאָנִׁשים ֶׁשָחְלפּו ַלְצָעִדים ַמְקִׁשיב

ְלָידֹו.  (ָעְברּו)

ָהִאיׁש ִעם  ֶאת (ִהִּכיר) ִזיָהה ְּכָבר הּוא

.10:00 ְּבָׁשָעה יֹום ֶׁשָחַלף ְּבכֹל ַהֶּכֶלב,

ָהִאיָׁשה ִעם ֶאת ֵמָרחֹוק ִזיָהה הּוא

חֹוֶזֶרת ֶׁשָהְיָתה ַהִתינֹוקֹות, ֶעְגַלת

ֲאגֹורֹות. ַּכָמה לֹו ְוָׂשָמה ֵמַהסּוֶּפר

ֶׁשאֹוָתם ְצָעִדים הּוא ָׁשַמע ֶאָחד, יֹום

ִאיָׁשה, ֶׁשזֹו ָיַדע ַרק ִהִּכיר. הּוא א

ָׂשָמה ִהיא ֶׁשָלה. ֶהָעֵקב ְלִפי ַנֲעֵלי

ְוִהְמִׁשיָכה ַמְטֵּבעֹות ַּכָמה ַּבקּוְפָסה

ָׁשם. ַלֲעמֹוד

ַהִתיק ּפֹוַתַחת ֶאת אֹוָתה ָׁשַמע הּוא

ֶאת ְמִריָמה ַמֶׁשהּו, מֹוִציָאה ֶׁשָלה,

ַעל ַמֶׁשהּו ְוּכֹוֶתֶבת ֶׁשלֹו ַהֶׁשֶלט

ַהַקְרטֹון.

ַּבָמקֹום  ַהֶׁשֶלט ֶאת (ָׂשָמה) ִהִניָחה ִהיא

ִלְׁשאֹול ֶׁשִהְסִּפיק ִלְפֵני ְוִהְתַרֲחָקה,

ָּכְתָבה. ִהיא ָמה אֹוָתה

יֹוֵתר ִּפְתאֹום ְמַעְנֵיין... ַמֶׁשהּו ָקָרה ְוָאז

ֵאָליו ְוָׂשמּו  (ִהְתָקְרבּו) ִניְגׁשּו ֲאָנִׁשים

מּוְצָלח ְּכִפי יֹום ֶזה ָהָיה ַּבקּוְפָסה. ֶּכֶסף

לֹו. ָהָיה א ֶׁשֵמעֹוָלם

ַהָּבִאים. ַּבָיִמים ַגם ָקָרה ָּכ

ֶאת ַהְצָעִדים ׁשּוב ָׁשַמע ֶאָחד, הּוא יֹום

ַּכָמה ָׂשָמה ִהיא אֹוָתה ִאיָׁשה. ֶׁשל

ָלֶלֶכת. ַּבקּוְפָסה, ְוִהְתַּכְווָנה ַמְטֵּבעֹות

ִאיָתה. ְלַדֵּבר הּוא ִמיֵהר ֶׁשַהַּפַעם ֶאָלא

ֶׁשֶהְחִליָפה זֹו "ַאְת ָאַמר. "ְסִליָחה",

ַּבֶׁשֶלט?". ַהִּכיתּוב ֶאת

ָעְנָתה. ֲאִני", זֹו "ֵּכן,

 .ָל תֹוָדה) (לֹוַמר ְלהֹודֹות ַחָייב "ֲאִני

ִלי נֹוְתִנים יֹוֵתר ֲאָנִׁשים יֹום, ֵמאֹותֹו

יֹוֵתר)  טֹוב (ָעָׂשה ַמָמׁש ִׁשיֵּפר ֶזה ֶּכֶסף.

ִלי לֹוַמר ְיכֹוָלה ַאְת ֶׁשִלי. ַהַמָצב ֶאת

ָׁשם?". ָּכַתְבְת ָמה

ֶאת ְוָקְרָאה ַהֶׁשֶלט ֶאת ָהִאיָׁשה ֵהִריָמה

ֲאָבל ִנְפָלא, יֹום "ַהיֹום הּוא ַהָּכתּוב:

זֹאת". ִלְראֹות ָיכֹול א ֲאִני

***

ַהְרֵּבה, ִׁשיְנָתה א ָהִאיָׁשה ְלַמֲעֶׂשה,

– ַלֲאָנִׁשים ָאְמָרה ְּכִאילּו ִהיא ֲאָבל

ֶׁשַאֶתם ַמָזל ָלֶכם ְוֵיׁש ָיֶפה, ֶזהּו יֹום

ַהֲחִׁשיָבה ֶאת ִׁשיָנה ֶזה זֹאת. רֹוִאים

ַעל ִדיֵּבר ַהֶׁשֶלט ָהֲאָנִׁשים ָּבְרחֹוב. ֵאֶצל

ַעל ַגם ִדיֵּבר ְּבֶעֶצם הּוא ֲאָבל ָהִעיֵוור,

ִלְׂשמֹוַח ָלֶהם ְוָקָרא ַעְצָמם ָהֲאָנִׁשים

עֹוֵדד אֹוָתם ֶזה ָדָבר ָלֶהם. ֶׁשֵיׁש ְּבָמה

ָלִעיֵוור. ֶּכֶסף ִלְתרֹום

ְלהֹודֹות ִלְלמֹוד ָצִרי ֵמִאיָתנּו ֶאָחד ּכֹל

ֶׁשַהַמָזל ְוַלֲעזֹור ְלֵאֶלה, לֹו ֶׁשֵיׁש ָמה ַעל

ִמֶׁשָלנּו. טֹוב ָּפחֹות ֶׁשָלֶהם



ברחבי אנשים יום, בכל

כ-6 מיליון  אוכלים העולם

 המבורגרים.

שאנחנו חושבים לא חתולים

חושבים הם אדם. בני

ורק כמוהם, חתולים שאנחנו

נראים מעט שונה.

אחד מאיתנו בממוצע, כל

ביום. מילים אלף 12  אומר

לפי משתנה שלנו הלב קצב

 המוזיקה שאנו שומעים.

סגולים גזרים היו בעבר,

(רק).  בלבד

אי-פעם לב שמתם האם

את לדגדג יכולים שאינכם

 עצמכם?

נתנו לא עד שנות ה-60,

ארוך שיער עם לגברים

לדיסנילנד.  להיכנס

פוגשים לא פעם אף ים צֵּבי

שלהם. אימא את
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ולעניין ֳא29קצר 28 ַּבָלִׁשית ֲחָכִמיםִחיָדה חֹוְקִרים ֶׁשָצִרי ִמְקִרים ֵיׁש
ָלנּו? ַלֲעזֹור אֹוָתם. ַהִאם תּוְכלּו ֶׁשִיְפְתרּו

ְתׁשּוָבה:
ָהַרַעלָהָיהְּבתֹוקּוִּביֹותַהֶקַרח.ַּכֲאֶׁשר דֹוַנְלדָׁשָתהֶאתַהִמיץ,ַהֶקַרחֲעַדִייןאָנַמס

ְוָלֵכןהּואאָׁשָתהֶאתָהַרַעלֶׁשָהָיהֲעַדִייןָקפּוא.ִאםַהֶקַרחָהָיהָנֵמסלֹוַּבּכֹוס,ַגם

הּואָהָיהמּוְרָעל.

ַהְמסּוֶּכֶנת ַהְמִסיָּבה
ָׁשִנים. ַהְרֵּבה ּכֹל-ָּכ ְלִהיָּפֵגׁש ְלַאַחר ְמאֹוד ָׂשְמחּו ַהֲחֵבִרים ְׁשלֹוֶׁשת

ָקָרה. ְׁשִתָייה ְלָהִביא ָהַל ג'ֹון, ַהְמָאֵרַח,

ֶקַרח ֶׁשתֹוִציא ָצִרי ֲאִני ִלי? ַלֲעזֹור מּוָכן ַאָתה "דֹוַנְלד,

ַקר". ַמְסִּפיק א "ַהִמיץ ִּביֵקׁש ֵמֲחֵברֹו. ֵמַהַמְקִּפיא",

ַמְסִּפיק. ִהְתָקֵרר א ֶׁשהּוא ַלְמרֹות ֵמַהִמיץ, ָׁשתּו ּכּוָלם

ָדן. ָאַמר ָטִעים", ַקר, ֲאָבל א "ָנכֹון, ַהִמיץ

ֶטֶלפֹון. ִׂשיַחת ָהְיָתה ְלדֹוַנְלד ִּפְתאֹום

ִנְתְקָעה ִמחּוץ ִאיְׁשִתי ָאַמר דֹוַנְלד. "ֲאִני ַחָייב ָלֶלֶכת. ִמְצַטֵער", "ֲאִני

ֲחֵבָריו. ֶאת ְוָעַזב ַלַּבִית",

ַאְמּבּוַלְנס ִהְזִמינּו ֵהם ֲחָזִקים. ִמְּכֵאֵבי ֶּבֶטן ָסְבלּו וג'ֹון ְוָדן ַרב, ְזַמן ָעָבר א

ַהחֹוִלים. ְלֵבית ֶׁשָלַקח אֹוָתם

ַּבְזַמן". ֶׁשִהַגְעֶתם "ַמָזל ָהרֹוְפִאים. ָאְמרּו מּוְרָעל", ַמֶׁשהּו "ְׁשִתיֶתם

ִאיָתנּו". ָׁשָתה הּוא "ַגם ָדן. ָאַמר ִמָיד ְלדֹוַנְלד!", ְלִהְתַקֵׁשר ָצִרי"

ֶׁשַגם ַלְמרֹות ְּכָלל, סֹוֵבל א ֶׁשדֹוַנְלד ִהְתָּבֵרר ְקָצָרה, ְלַאַחר ְּבִדיָקה אּוָלם,

ֵמַהִמיץ. ָׁשָתה הּוא

ִלְהיֹות? ָיכֹול ֶזה ֵאי

27

ִמיָלה ַעל ִמיִלים ָמה ּכַ

ְׁשִביל
ָהרֹאׁש? ְׁשִביל ַעל עֹוֶׂשה ָמה

ְּבֶעֶצם הּוא ָּברֹאׁש ַהְׁשִביל

ֵׂשיָער. ֵּבין ְקבּוצֹות ַהְפָרָדה

ְׁשִביל ֶזה ְּכִאילּו ִנְרֶאה הּוא

ַּבַיַער.

ִתְסרֹוקֹות ָׁשִנים, ִלְפֵני ֶעְׂשרֹות

ָהיּו ָהרֹאׁש ְּבֶאְמַצע 'ְׁשִביל' ִעם

ִלְגָבִרים. ְמאֹוד ּפֹוּפּוָלִריֹות

28
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ַלַמִים ִמַתַחת ְלאּוִמי ַגן

עלינו' 'חמסה תערוכת

30

ֳא31

גרינברג עמית מאת
ַהֲחׁשּובֹות ֶהָעִרים ַאַחת ֵקיַסְרָיה ָהִעיר ָהְיָתה ָׁשָנה, ְּכַאְלַּפִיים ִלְפֵני

ִהִגיעּו ֶׁשאֹוִניֹות ַרּבֹות ָנֵמל זֹו ִעיר ָהְיָתה ִיְׂשָרֵאל. ְּבֶאֶרץ ְוָהֲעִׁשירֹות

ְיָקרֹות. ְסחֹורֹות ִעם ֵאֶליָה

ְיכֹוִלים ְוצֹוְלָלִנים ְלַיד ַהָנֵמל, ָטְבעּו ַרּבֹות אֹוִניֹות ַהָׁשִנים, ְּבֶמֶׁש

ְועֹוד. ֶׁשָלֶהן ָהעֹוָגִנים ֶאת אֹוָתן, ִלְראֹות

ָלׁשּוט אֹו ַּבָמקֹום, ָלדּוג ִיְהֶיה ֶׁשָאסּור אֹוֶמֶרת, זֹאת ַגן ְלאּוִמי. ֵקיַסְרָיה ִיְהֶיה ֶׁשְלַיד ַהַיִמי ֶׁשַהֶׁשַטח ִנְקַּבע, ָלַאֲחרֹוָנה

ִעם ִסירֹות. ָׁשם

ָּכאן ְוַהַגִנים'. "ֵיׁש ַהֶטַבע 'ָרׁשּות ַמְנָּכ"ל גֹוְלְדְׁשֵטיין, ָׁשאּול אֹוֵמר ַהֶזה", ַהָמקֹום ַהְמיּוָחד ַעל ִלְׁשמֹור "ֲאַנְחנּו רֹוִצים

ָּבעֹוָלם". ֲאֵחִרים ֶׁשֵאין ִּבְמקֹומֹות ַאְרֵכאֹולֹוִגִיים, ְואֹוָצרֹות ַיִמי ֶׁשל ֶטַבע ְמיּוָחד ִׁשילּוב

שמעוני איילה מאת
ריבלין, ראובן היוצא הנשיא (פתח) חנך שעבר, בשבוע

בן-גוריון. התעופה בשדה חדשה תערוכה

יש תמונות שמציגות עלינו', בתערוכה, שנקראת 'חמסה

בין פעולה שיתוף כמו: בישראל, המשותפים החיים את

וערבים. יהודים מדענים ובין כדורגל שחקני

הטייסת נובק, שפיגל נחמה את לראות ניתן המצולמים בין

המוסלמית סנאא מחאמיד, האישה הראשונה; את החרדית

ארגון של האופנוע-אמבולנס רוכבי ביחידת הראשונה

את שהקימו סוויטאת, ועלאא זיו אדם את הצלה"; "איחוד

אחרים. ורבים האו"ם, של בפרס שזכתה "בוזה" גלידריית

שייצא מי שכל כך חודשים, כמה למשך תוצג התערוכה

אותה. יוכל לראות לחו"ל,

והגנים הטבע רשות שוחט, חזי



מאת שירה לוי
ֶׁשַּבְתמּוָנה ָיָפה? ֶׁשַהִציּפֹור ָנכֹון

ִציּפֹור א ֶׁשזֹו ִמְתָּבֵרר ּוְבֵכן,

ֶּפַרח. ֶאָלא ְּכָלל,

יּוַלאן ֶׁשל ֵעץ ֶׁשִנְקָרא ֶּפַרח ֶזהּו

ִמִסין ֶׁשלֹו ַהָמקֹור ַמְגנֹוְלָיה.

ָהָאִביב. ְּבעֹוַנת ּפֹוֵרַח ְוהּוא

ַרִּבים ִּבְמקֹומֹות הּוא ָגֵדל

ְּבִיְׂשָרֵאל. ָּבעֹוָלם, ּכֹוֵלל
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ַהּפֹוַרַחת ַהִציּפֹור

ֵזיִתים ַּבֲחַדר ַהִניתּוַח? ֵיׁש ָלָמה

מאת יעקב כהן
ִּבְמיּוָחד. ְטִעיִמים ְממּוָלִאים ֵזיִתים ֶׁשְמִכיָנה ֵמִאיַטְלָיה ֵׁשִפית ִהיא דֹוָנה

אֹוָתה ַּבֲעִדינּות. ַלֲעׂשֹות ְוָצִרי ַזִית, ַאַחר ַזִית ַעְצָמה, ֲעבֹוָדה ֶׁשחֹוֶזֶרת ַעל זֹו

ִניתּוַח ָּברֹאׁש. ָלה ֶׁשָעׂשּו ִּבְזַמן ֵזיִתים דֹוָנה ִמיְלָאה אּוָלם,

ִמֶמָנה ִּביְקׁשּו ֵהם ֶׁשֵהִכיָנה. ַהֵזיִתים ֶאת ֶלֱאכֹול ָרצּו א ֶׁשָהרֹוְפִאים ַּכמּוָבן

ַהָיַדִיים ְּפעּולֹות ַעל ַהִניתּוַח ֶׁשל ַהַהְׁשָּפָעה ִלְראֹות ֶאת ְּכֵדי זֹאת ַלֲעׂשֹות

ֶׁשָלה.

ִניְגָנה ִהיא ְלמּוִסיָקִאית. ְּבִיְׂשָרֵאל דֹוֶמה ֶׁשַנֲעָׂשה ַעל ִניתּוַח ָּכַתְבנּו ֶּבָעָבר

ָיְדעּו ָהרֹוְפִאים ֵהיֵטב, ְלַנֵגן ֵהֵחָלה ִהיא ַּכֲאֶׁשר ְּכֵדי ַהִניתּוַח. תֹו ְּבִכינֹור

ִהְצִליַח. ֶׁשַהִניתּוַח

תינוקות בקבוקי
למבוגרים

34

33

32

Ospedali Riuniti

שמעוני איילה מאת
יש הפרסי המפרץ במדינות

קפה שתיית חדשה – 'אופנה'

מבקבוקי תינוקות. האופנה

בתי ברשת קורית הזו המוזרה

'איינשטיין'. בשם מפורסמת קפה

שאנשים מצליח כל-כך הרעיון

לקבל כדי רב זמן בתור עומדים

תינוקות. בבקבוק קפה

שלהם מפרסמים תמונות רבים

מביא וזה הבקבוקים, עם

לקוחות. עוד ל'איינשטיין'

מרוצים כולם לא אולם,

החדשה  (שמחים) מהאופנה

פוגע רבים חושבים שזה הזו.

הדתית. ובמסורת בתרבות

למשל, שבכוויית, קרה וכך

הלקוחות את הזהירה המשטרה

פוגעים שהם 'איינשטיין' של

המדינה. של הלאומית במסורת

חדש. לא הזה שהרעיון מתברר,

יין מגישים למשל, בצרפת,

שנים כמה כבר תינוקות בבקבוקי

(בתמונה).

לשתות ביותר הטובה הדרך "זו

שם. אומרים יין",

   

ֳא
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ַתְׁשֵּבץ טּור ֶמְרָּכִזי
ִאם ִתְפְתרּו ֶאת ּכֹל ָהְרָמִזים, ַּבטּור ָהָאפֹור ְתַקְּבלּו מּוָׂשג ֶׁשמּוְזָּכר ְּבִגיָליֹון 

ֶזה.

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

ֶאת ַהִמיָלה ַהֲחָדָׁשה, ַעד ֶׁשַתִגיעּו ַלִמיָלה ָהַאֲחרֹוָנה. ְּכֵדי ַלֲעזֹור 

ָלֶכם, ִהְכַנְסנּו ֶאת ַהִמיָלה ָהִראׁשֹוָנה ְוֶאת ַהִמיָלה ָהַאֲחרֹוָנה.

ְלַהִגיַע ִמִמיָלה ְלִמיָלה

ה נ י ו

ן ד ו ס

1. ִּביַרת אֹוְסְטִרָיה

2. ָהַפ ַמֶׁשהּו ְלָדָבר ַאֵחר

3. ִמיִלים ִעם מּוִזיָקה

4. ַהֵׂשָער ֶׁשָלה

5. סּוָפה

6. ְּכִלי ַׁשִיט ָקָטן

7. גֹוֵרם, ִנימּוק 

8. ִהְׁשַתֵמׁש ְּבַסּבֹון

9. חֹוֶמר ָחׁשּוב ַלִׁשיַנִיים 
    ְוַלֲעָצמֹות

10. ִעיר ַהִּביָרה ֶׁשָלה, ַחְרטּום

1. ִתינֹוק ׁשֹוֶתה ִמֶמנּו

2. ַקו ַמְפִריד ַּבֵׂשיָער

3. קֹוְרִאים ָּבֶהם

 .4א ָקָטן

5. ֵיׁש ּבֹו 4 ִקירֹות

6. ______ ָאְׁשָרם,   

   ִמְתַעֶמֶלת ִיְׂשְרֵאִלית

7. ִמְמָרח ִיְׂשְרֵאִלי 

   ָאהּוב

4 3 2 1

2

3

4

ִלְפֵניֶכם ִריּבּוַע ֶקֶסם, ֶׁשּבֹו ַהִמיִלים 

ַהְמאּוָזנֹות ֵהן ַגם ַהִמיִלים ַהְמאּוָנכֹות. 

ַהִאם ַתְצִליחּו ִלְפתֹור ֶאת ָהִריּבּוַע ַהֶזה?

1. ַהחֹוֶדׁש ֶׁשִלְפֵני ָאבִריּבּוַע ֶקֶסם

2. עֹוֶנה; ַמֲחִזיר

3. ַמַגב ְלִׁשְמָׁשה (לֹוֲעִזית)

4. ַּבַעל ַחִיים ְמפּוְסָּפס

ַהְתׁשּוָבה ִהיא: _______________________

ִלְפֵניֶכם ְרִׁשיָמה ֶׁשל ַהְגָדרֹות. ַהַּפַעם ֲעֵליֶכם ִלְמצֹוא ִמיִלים ַהַמְתִחילֹות 

ָּבאֹוִתיֹות 'ח' ְו-'ל'.

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

ִּכְתבּו ֶאת ַהִמיִלים ַהִנְרָדפֹות ֶׁשָלֶהן. ֵהיָעְזרּו ְּבַמְחָסן ַהִמיִלים ְלָמָטה.

ִמיִלים ִנְרָדפֹות

* ִהְתָקְרבּו * אֹוֵסף * מֹוִלידֹות * חֹוְׁשִבים *
 * ְמַסְּפִרים * ִאְרגּוִנים * נֹוֵתן * ִהִּכיר * ְתַחּכּו * ִּבְׁשִביל * 

* ָגדֹול * ָעְברּו *

1. ִנְרָחב __________ 

2. ַמֲעִריִכים _________

3. ְמַאְפֵׁשר _________

4. ְמיֹוָעד __________

5. ְמַדְווִחים _________

6. ֲעמּותֹות _________

7. ָחְלפּו __________

8. ִזיָהה ___________

9. ַמְמִליטֹות ________

10. ְמַקֵּבץ _________

11. ַתְמִתינּו _________

12. ִניְגׁשּו _________

1. ַהֵחֶלק ַהָצהֹוב ֶׁשל ַהֵּביָצה: ֶחְל _ _ _

2. ְלָחִמים ְמיּוָחִדים ְלַׁשָּבת: ַחל _ _ 

 .3א ֲחָזָקה: ַחָל _ _ 

4. הֹוֵל ִראׁשֹון ִלְפֵני ּכּוָלם: ָחל _ _  

5. ִמְסַתְּכִלים ַדְרּכֹו ַהחּוָצה: ַחל _ _

6. ַהּכֹוָכִבים ִנְמָצִאים ָׁשם: ָחָל_ 

 .7א ְמחּוְסָּפס: ָחָל _

8. ֵחֶלק ָקָטן ְמאֹוד: ֶחְל _ _ _

9. ַהֵחֶלק ַהָלָבן ֶׁשל ַהֵּביָצה: ֶחְל _ _ _

10. ְּכִלי ְנִגיָנה: ָחִל _ _  

חל

. ִתינֹוק ׁשֹוֶתה ִמֶמנּו

. ______ ָאְׁשָרם,   

   ִמְתַעֶמֶלת ִיְׂשְרֵאִלית

1

2

3

4

5

6

7
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...הזוכים בפרסים...הזוכים בפרסים...הזוכים בפרסים...

השרון הוד באומן, ינאי

מודיעין שרקי, איתי

לציון ראשון גבירץ, עדי

ירושלים נחמד, בינה

נתניה חלפון, דני

נהריה סיבוני, גלעד

תל-אביב ארבל, נוי

כפר-סבא ברגיל, נעה

כרמיאל כהן, אוהד

יערה דניאל, אפרת

ַהַתְׁשֵּבִצים: ֶׁשל ַהְתׁשּובֹות ִלְבִדיַקת

ֶׁשָלֶכם ֶהָחָכם ַהֶטֶלפֹון ְּבֶעְזַרת ַהקֹוד ֶאת ִסְרקּו

ָהִעיתֹון. ַּבֲאָתר ַהְתׁשּובֹות ְלַדף ְוַתִגיעּו

ַהָגדֹול                     360ַהַתְׁשֵּבץ 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                               

ּפֹה א .1

ַהִנְמָׁשל ַהזּוג ֶׁשל ֶּבן .2

ִמ'ִמְלָחָמה' ַהֵהֶפ .3

ַחְׁשַמל ַמַּכת ִקיֵּבל .4

ְּבֶׁשֶקט ְמַדְּבִרים .5

ֶהָחִבית ַתְׁשֵּבץ
ִמיׂשּוׁש, ְׁשִמיָעה, ְרִאָייה, .6

ְוָטַעם ֵריַח

ֶאָחד ִמִסְפֵרי ַהתֹוָרה .7

ְלֵׁשׁש ַאְרַּבע ֵּבין .8

ַקר א .9

מאוזן:

ַאֲחרֹון. א .9 ַהְגִליָדה. ִמַטֲעֵמי ֶאָחד .5 הֹוִרים. לֹו ֶׁשֵאין .1

ֶׁשל ַהזּוג ַּבת .15 ֵקֶהה. א .14 ְלַבד. א .12 ִמ'ָסַגר'. ַהֵהֶפ .11

מֹוִעיל, .20 ְלָׁשָפן. דֹוָמה .19 (ר"ת). ַּבָצד ִנְכַתב .17 ָהָאדֹון.

ָקֶׁשה. א .25 ַחִיים. ַּבַעל ֶׁשל ַהֶּפה ַעל ָׂשִמים .22 ֵאֵפְקִטיִבי.

(ר"ת). ְּבָרק ְּבֵני .29 ִמֶּבְלִגָיה. ֶׁשַמִגיַע ָאָדם .28 אֹותֹו. גֹוְרִבים .26

נֹוֵזל .39 .ַהֶמֶל ֶּבן .36 ֶנֱאָמן. ַחִיים ַּבַעל .35 ָיֵׁשן. א .32 ִקיר. .30

ֶיֶרק .46 ִמְּכֵלי ַהַסּכּו"ם. .44 ַמדּוַע. .42 ִחיּוִני. ֵאיָבר .41 ָחׁשּוב.

ַנַחל .53 ׁשֹוק. .52 .'ִמ'מֹוֵׁש ַהֵהֶפ .50 ָלאֹוֶזן. ַתְכִׁשיט .48 ָחִריף.

ִמ'ֵתן'. ַהֵהֶפ .54 ָגדֹול.

מאונך:

ַׁשִליט .4 (ר"ת). ִאיִׁשי ִמְסָּפר .3 ְוקֹוָצִני. ָיֶפה ֶּפַרח .2 ְׂשמֹאל. א .1

ִריקּוד. .8 ִּפְתאֹום. .7 ִיְׂשָרֵאל. ֵאזֹור ִמְדָּבִרי ִּבְדרֹום .6 ַאְכָזר.

ְמִריָבה. .16 ַיִין. ֲהָכַנת ָמקֹום .15 ָיִדיד. .13 ַהיֹום. ֵמֶחְלֵקי .10

ָזִווית. ְיָׁשר ִּבְמׁשּוָלׁש ְּביֹוֵתר ָהֲארּוָּכה ַהֶצַלע .21 אֹוְפִקי. א .19

ָתָמר. ַלֵׁשם ִּכינּוי .31 ָצַחק. א .29 ַמֲעָטָפה. ַעל אֹותֹו ַמְדִּביִקים .27 ֶׁשלֹו. ַהַגב .26 ָיִמים. ִׁשְבָעה ּבֹו ֵיׁש .24 ְיָׁשִרים. ִליִציַרת ַקִווים ְּכִלי .23

חֹוְרִּפית. ַנַעל .40 א ַמר. .39 ִמְּכֵלי ַהַסּכּו"ם. .38 ְמסּוֶגֶלת. ָהְיָתה .37 ָּבאֹוטֹו. ַהֶהֶגה ֶאת ְמַכֵוון .36 ָגדֹול. ֵמיָתִרים ְּכִלי .34 ֶׁשלֹו. ָהֶרֶכב .33

(ר"ת). ִחיּוִבי ִחיזּוק .51 ָיָּפִני. ַמְטֵּבַע .49 ַהִּכְבָׂשה. קֹול .47 ֵמַהַגַּפִיים. .45 (ר"ת). מּוָסף ַמס ֵעֶר .43 ַהחֹוֶׁשן. ֵמַאְבֵני .41

8 7 6 5 4 3 2 1

11 10 9

16 15 14 13 12

21 20 19 18 17

23 22

27 26 25 24

29 28

31 30

34 33 32

40 39 38 37 36 35

45 44 43 42 41

51 50 49 48 47 46

54 53 52



מאת איילה שמעוני
בימים אלה רשת מלונות 'דן' 

מקימה 'ְמלון אוהלים'.

יהיו אלה אוהלים מפוארים 

(מהודרים) במיוחד.

האורחים במלון ייהנו מטיולי 

מדבר מיוחדים ומפעילויות 

מדבריות אחרות.

בתמונה: אחד האוהלים במלון 

החדש.
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מי רוצה לישון באוהל באילת?

מאת שירה לוי
ְּבעֹוָנה זֹו ֶׁשל ַהָׁשָנה, ְנֵקבֹות ַהִקיּפֹוד ַמְמִליטֹות (מֹוִלידֹות) גּוִרים ַרִּבים.

ְלַאַחר ַהַהְמָלָטה, ָהִאיָמהֹות יֹוְצאֹות ְלָהִביא ָלֶהם אֹוֶכל.

ַהְּבָעָיה ִהיא ֶׁשַלגּוִרים ֵאין ַמְסִּפיק ַסְבָלנּות, ְוִאם ָהֵאם א חֹוֶזֶרת ַמֵהר, 

ֵהם יֹוְצִאים ְלַחֵּפׂש אֹוָתה. ְּפָעִמים ַרּבֹות ֵהם ְמַאְּבִדים ֶאת ַהֶדֶר ַּבֲחָזָרה. 

ֶאְזָרִחים טֹוִבים ֶׁשרֹוִאים ֶאת ַהגּוִרים ִמְסתֹוְבִבים ַּבחּוץ, ְמַרֲחִמים ֲעֵליֶהם 

ּוְמִביִאים אֹוָתם ְלֵבית ַהחֹוִלים ְלַחיֹות ָּבר ַּבָסָפאִרי ְּבָרַמת ַגן.

"ַתְמִתינּו (ְתַחּכּו) ְמַעט ִלְפֵני ֶׁשַאֶתם לֹוְקִחים ֶאת גּוֵרי ַהִקיּפֹוִדים", אֹוְמִרים 

ַּבָסָפאִרי. "ָהִאיָמהֹות חֹוְזרֹות ְּבֶדֶר ְּכָלל, ְוַהּכֹל ְּבֵסֶדר".

ֵּביְנַתִיים, עֹוד גּוֵרי ִקיּפֹוִדים ַמִגיִעים ַלָסָפאִרי ְוֵאין ִמי ֶׁשְיַטֵּפל ָּבֶהם.

ָאז ִאם ַאֶתם רֹוִצים ְלַטֵּפל ְּבגּוֵרי ִקיּפֹוִדים, ִהְתַקְׁשרּו ַלָסָפאִרי ְואּוַלי 

ְתַקְּבלּו ִקיּפֹוד ֶנְחָמד.

ּבֹואּו ְלַטֵּפל ְּבִקיּפֹוִדים

מאת אבי גלבוע
ֲחָברֹות ִיְׂשְרֵאִליֹות ׁשֹונֹות 

ִמְתּכֹוְננֹות ִלְׁשלֹוַח מּוָצִרים ִעם 

ַרְחָפִנים. ֵהן ִהִציגּו ָלַאֲחרֹוָנה 

ֵאי ֵהן ְיכֹולֹות ַלֲעׂשֹות זֹאת.

ַהְּפִעילּות ֶׁשל ָהַרְחָפִנים ַנֲעֵׂשית 

ֶדֶר ֶמְרָּכז ְׁשִליָטה. ָּכ ֶׁשֶאְפָׁשר 

ִלְׁשלֹוַח ִמְסָּפר ָגדֹול ֶׁשל ַרְחָפִנים 

ְּבַבת ַאַחת, ְּבִלי ֶׁשֶאָחד ַיְפִריַע 

ַלֵׁשִני.

ַעְכָׁשיו ַהְׁשֵאָלה ִהיא ָמַתי ַנְתִחיל 

ְלַקֵּבל מּוָצִרים ְּבֶאְמָצעּות 

ַרְחָפִנים....

ָהַרְחָפִנים 
ִמְתָקְרִבים

35

36

37

Pixabay

רויטרס

תמונת הדמייה: דונה פריטל

ֳא


