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ִשׂ ָר ֵאל ִה ִצי ָעה ֶעזְרָה ִל ְלבָנוֹן
יְ

3

ְלבָנוֹנִים ַרבִּים בּוֹ ְר ִחים ֵמ ַה ְמדִינָה ִבּ ְגלַל
שׁלָה * ֶח ְלקָם ִהגִי ַע
ָשׁה ֶ
ַה ַמ ָצב ַה ַכּ ְל ָכּלִי ַהק ֶ
ִשׂ ָר ֵאל
ְל ַק ְפרִיסִין וַ ֲאפִילוּ ְל ֵאירוֹפָּה * י ְ
ְמזוֹן )אוֹכֶל(ֶ ,דלֶק
ִה ִצי ָעה ִל ְלבָנוֹן ֶעזְרָה בּ ָ
וּ ְתרוּפוֹת ,אִַ היא א קִי ְבּלָה ֶאת ַה ַה ָצ ָעה *
   

ֲאנַ ְחנוּ אוֹ ֲהבִים
פֵּירוֹת וִירָקוֹת

  

רחפנים להגנת הטבע
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המשרד להגנת הסביבה החל
)התחיל( להפעיל רחפנים
בשמורות טבע.
מפעילי הרחפנים יחפשו
)שׂ ֵריפוֹת( ,חיות
דליקות ְ

אוֹמ ִרים
"זֶה ָבּ ִריא וְ ָחשׁוּב"ְ ,
)אוֹכל(.
מוּמ ִחים ִל ְתזוּנָה ֶ
ְ

במצוקה )בעיה( ויאתרו )ימצאו(

גם עבריינים שפוגעים בטבע.

שׁ ֶמשׁ וְ ַהבּוּלִים
ַה ֶ
וֶנֶ ְציָה נִי ְצ ָחה ֶאת ַה ַתיָירִים

ֳעשׂוּ ָמנוּי ְל ִעיתוֹן ַינְ שׁוּף
Subscribe to Yanshuf
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אֳ

מאת שירה לוי

מאת איילה שמעוני
ֶמ ְח ָקר ָמ ָצא ֶשׁ ִכּ80%-
אוֹכ ִלים ֵפּירוֹת
ֵמ ַה ִי ְשׂ ְר ֵא ִלים ְ
וִ י ָרקוֹת כֹּל יוֹם.
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ַה ְח ָל ָטה צוֹ ֶדקֶת

משולחן העורך
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ֲלה ֶאת ַה ְמ ִח ִירים ֶשׁל ַה ַמ ְשׁ ָקאוֹת
יטה ֶשׁ ִהיא ַמע ָ
אתי ֶשׁ ַה ֶמ ְמ ָשׁ ָלה ֶה ְח ִל ָ
ָק ָר ִ
מוּת ִקים )'יַנְ שׁוּף' .(361
ַה ְמ ָ
אוֹתם.
יאים וְ א ְכּ ַדאי ִל ְשׁתוֹת ָ
ֵא ֶלה ַמ ְשׁ ָקאוֹת א ְבּ ִר ִ
ָשׁים ֶשׁ ִי ְשׁ ְמרוּ ַעל ַה ְבּ ִריאוּת ֶשׁ ָל ֶהםִ .ל ְפ ָע ִמים,
י-א ְפ ָשׁר ִל ְסמוַֹ על ֲאנ ִ
ְל ַד ְע ִתיִ ,א ֶ
אוֹתם ַלעֲשׂוֹת זֹאת.
יח ָ
ָצ ִריְ ל ַה ְכ ִר ַ
נאילה חסון ,חיפה

ָתבִיאוּ ַסלִים ֵמ ַה ַבּיִת
אתי ֶשׁ ַה ִי ְשׂ ְר ֵא ִלים שׁוּב קוֹ ִנים ַשׂ ִקיוֹת ַנ ְיילוֹן
ְבּ ִעיתוֹן 'יַנְ שׁוּף' ָ 361ק ָר ִ
סוּפּ ְר ַמ ְר ֶק ִטים.
ַבּ ֶ
יבה וְ ֶשׁ ָצ ִריְ ל ַה ְפ ִסיק ְל ִה ְשׁ ַת ֵמשׁ ָבּ ֶהן.
יוֹד ִעים ֶשׁ ֵהן א טוֹבוֹת ַל ְס ִב ָ
כּוּלנוּ ְ
ָ
יוֹתר.
יבה ְוזוֹל ֵ
יע ִעם ַס ִלים ֵמ ַה ַבּ ִית .זֶה טוֹב ַל ְס ִב ָ
יעה ְל ַה ִג ַ
אֲנִ י ַמ ִצ ָ
הדס פישר ,רמת השרון

ֶסקֶר ְמיוּ ָתר
ֲבים חוּמוּס.
ְבּ'יַנְ שׁוּף' ְ 360כּ ַת ְב ֶתם ַעל ֶס ֶקר ֶשׁ ָמ ָצא ֶשׁ ַה ִי ְשׂ ְר ֵא ִלים אוֹה ִ
חוֹשׁב ֶשׁיֵשׁ ְבּ ִי ְשׂ ָר ֵאל
ְל ַד ְע ִתי ,א ָהיָה ָצ ִריַ לעֲשׂוֹת ֶאת ַה ֶס ֶקר ַהזֶה ְכּ ָללֲ .א ִני א ֵ
אוֹהב חוּמוּס.
ישׁהוּ ֶשׁא ֵ
ִמ ֶ
אַה ְב ִתי
אוֹתי ְל ִמ ְס ֶע ֶדת חוּמוּס ְו ִה ְת ַ
יק ְר ִתי ְבּ ִי ְשׂ ָר ֵאל ַבּ ַפּ ַעם ָה ִראשׁוֹנָהָ ,ל ְקחוּ ִ
ְכּ ֶשׁ ִבּ ַ
אוֹכל חוּמוּס כֹּל ַה ְז ַמן.
בּוֹ ִמיָדֵ .מאָז ,אֲנִ י ֵ
אברהם לוי ,ניו-יורק ,ארצות הברית

שׁ ֲע ֵמם ָל ֶהם
שׁ ְמ ַ
ָשׁים ֶ
יֵשׁ ֲאנ ִ
בּוּקים ֶשׁל ִתינוֹקוֹת ְבּ ִמ ְס ָעדוֹת.
שׁוֹתים ִמ ַבּ ְק ִ
ָרים ֶשׁ ִ
אתי ַעל ְמבוּג ִ
יליוֹן ָ 360ק ָר ִ
ְבּ ִג ָ
יתי.
ֲמ ִ
זֶה ִסיפּוּר מוּזָר וְ ָח ַשׁ ְב ִתי ֶשׁהוּא א א ִ
ידי ֶשׁנִ ְשׁאַר ָל ֶהם ַלעֲשׂוֹת.
ָריםְ ,וזֶה ַה ָד ָבר ַה ְי ִח ִ
אוֹתם ְמבוּג ִ
ֲמם ְל ָ
ַכּנִ ְר ֶאה ֶשׁ ְמ ַשׁע ֵ
יוֹתר ,זֶה ֶשׁ ֵהם ְמ ַשׁ ְל ִמים ַעל זֶה ֶכּ ֶסף!
אוֹתי ֵ
ָמה ֶשׁ ַמ ְפ ִליא ִ
גל סופר ,ירושלים
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סוֹף-סוֹף
ַמ ְת ִחילִים ִללְמוֹד
7

ימוּדים ֵה ֵח ָלה
א ְֹמנָם ְשׁנַת ַה ִל ִ
ֲבל
חוֹדשׁ ,א ָ
ילה( ִל ְפנֵי ְכּ ֶ
)ה ְת ִח ָ
ִ
ימוּדים ַבּזְ ַמן
ִכּ ְמ ַעט וְ א ָהיוּ ְי ֵמי ִל ִ
ַהזֶהַ .ה ַפּ ַעם ,זֶה ִבּ ְזכוּת ַה ַח ִגים.
נוּכל
נוּכּה ַ
אוּלםֵ ,מ ַע ְכ ָשׁיוַ ,עד ַל ֲח ָ
ָ
ִל ְלמוֹד ְלא ַה ְפ ָסקוֹת.
קוּפת )זְ ַמן( ַהקוֹרוֹנָה,
ְבּכֹל ְת ַ
ֲלה ְבּצוּ ָרה
ַמ ֲע ֶר ֶכת ַה ִחינוּ א ָפּע ָ
סוּד ֶרתְ .י ָל ִדים ָהיוּ ַבּ ַבּ ִית וְ א
ְמ ֶ
ֱמת ָל ְמדוּ.
ֶבּא ֶ
ְבּ ַמ ֲע ֶר ֶכת ַה ִחינוְּ מ ַקוִ וים ֶשׁסוֹף-
סוֹף ֶא ְפ ָשׁר ְל ַל ֵמד ְלא ַה ְפ ָרעוֹת
ַמ ִשׁיָ כּ ָכה
יוּחדוֹתְ ,ו ֶשׁזֶה י ְ
ְמ ָ
ְלאוֹ ֶר כֹּל ַה ָשׁנָה.
אוֹתנוּ
ימ ָדה ָ
אוּלםַ ,הקוֹרוֹנָה ִל ְ
ָ
ָיבים ְל ִה ְתכּוֹנֵן ְלכֹל ֶא ְפ ָשׁרוּת.
ֶשׁ ַחי ִ
אוֹמ ֶרתֶ ,שׁ ְלכֹל ַת ְל ִמיד ִי ְהיֶה
זֹאת ֶ
ֵידע
ַמ ְח ֵשׁב ַבּ ַבּ ִיתְ ,ו ֶשׁכֹּל ַת ְל ִמיד י ַ
תוֹכנוֹת ַהשׁוֹנוֹת.
ֵאיְ ל ִה ְשׁ ַת ֵמשׁ ַבּ ְ
אוֹתנוּ
ְבּ ֶע ֶצםַ ,הקוֹרוֹנָה ְמ ַל ֶמ ֶדת ָ
ֶשׁ ֶה ָע ִתיד ַשׁיָיָ ל ִאי ְנ ֶט ְרנֶט.
ָשׁים ָל ְמדוּ ְל ַהזְ ִמין
יוֹתר ֲאנ ִ
יוֹתר ְו ֵ
ֵ
)לעֲשׂוֹת( ְפּעוּלוֹת
אוֹכלְ ,ל ַב ֵצ ַע ַ
ֶ
וּל ַל ֵמד ָבּ ִאינְ ֶט ְרנֶט
ַבּ ַבּ ְנקִ ,ל ְלמוֹד ְ
ְועוֹד.
ֲבים ֶאת
מוּבן ,א אוֹה ִ
ַחנוּ ַכּ ָ
ֲאנ ְ
לוֹמר
ֲבל ֶא ְפ ָשׁר ַ
ַהקוֹרוֹנָה ,א ָ
נוֹלוֹגיָה.
כוּתה ִה ְת ַק ַד ְמנוּ ַבּ ֶט ְכ ְ
ֶשׁ ִבּ ְז ָ
ַוחנוּ ִמ ֶמנָה ַמ ֶשׁהוּ...
ְל ָפחוֹתִ ,ה ְרו ְ
יגאל צדקא,
עורך

חדשות בקצרה...
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אוֹמ ִרים
שׁ ֲע ַדיִין ֵאין ָל ֶהם יַלְקוּ ִטים אוֹ ְס ָפרִים"ָ .כְּ 
ְמידִים ֶ
◄ "יֵשׁ ַתל ִ
הוֹרים
מוּצ ִרים ֵא ֶלה ָעלוּ ְו ַל ִ
ֲלים ְבּ ָב ֵתי ֵס ֶפר ָבּאָ ֶרץ .זֹאת ִבּ ְג ַלל ֶשׁ ַה ְמ ִח ִירים ֶשׁל ָ
ְמ ַנה ִ
יהם.
ֲל ֶ
ֵאין ֶכּ ֶסף ְל ַשׁ ֵלם ע ֵ
)שׁימוּשׁ(
שׂיא ִבּ ְצרִיכַת ִ
◄ ִ

www.hebrewtoday.com
דו-שבועון לחדשות
מהארץ ומהעולם
Bi-Weekly News from Israel

שׁ ַמל ַבּ ַקיִץַ .ה ָשׁנָה ָע ְל ָתה
ַה ַח ְ
יכת ַה ַח ְשׁ ַמל ְבּ 10-אָחוּז.
ְצ ִר ַ
יכה
טוּחים ֶשׁ ַה ְצ ִר ָ
ְבּ ֶח ְב ַרת ַה ַח ְשׁ ַמל ְבּ ִ
ַת ְמ ִשׁיַ לעֲלוֹת ַבּ ָשׁנִ ים ַה ָבּאוֹת.
ָשׁים בִּיקְרוּ
ִשׁנֵי ִמילְיוֹן ֲאנ ִ
◄כְּ

ִשׁמוּרוֹת ַה ֶטבַע וּ ַב ַגנִים
ַה ַקיִץ בּ ְ
ֲת ִרים
דוֹמה ְל ָמה ֶשׁ ָהיָה ַבּ ַק ִיץ ִל ְפנֵי ַהקוֹרוֹנָהָ .הא ָ
ְאוּמיִים .זֶהוּ ִמ ְס ָפּר ֶשׁ ֶ
ַהל ִ
ַחל ְשׂ ִניר.
וּשׁמוּ ַרת נ ַ
חוּר ַשׁת ַטל ְ
לוֹשׁהְ ,
ילים ֵהם :גַן ַה ְשׁ ָ
מוֹב ִ
ַה ִ

יַנְשׁוּף
and Around the World
עורך ראשי Chief Editor
יגאל צדקא
yigal@hebrewtoday.com
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חברי מערכת Editorial Staff
נחמה לוין ,סתיו מור,
חנה הרבטר ,רונן גליק,
שירה לוי ,עמית גרינברג,
איילה שמעוני ,אבי גלבוע

נוֹשׂ ִאים
יכים ְל ַט ֵפּל ְבּ ְ
ַחנוּ ְצ ִר ִ
שׁ ָטרָה רוֹ ָצה ְל ַגיֵיס עוֹד שׁוֹ ְטרִיםֲ " .אנ ְ
◄ ַה ִמ ְ
אוֹמ ִרים ַבּ ִמ ְשׁ ָט ָרה.
כּוֹלל ַבּקוֹרוֹנָה"ְ ,
ַר ִבּיםֵ ,
ֲסים ַעל ָכּ
תוֹשׁ ִבים כּוֹע ִ
שׁ ְתלָה ֲע ֵצי ְפּ ַל ְס ִטיקַ .ה ָ
◄ ִעי ִריַית ֶפּ ַתחִ -ת ְקוָוה ָ
יבהְ ,וא יָכוֹל ָלבוֹא ִבּ ְמקוֹם ֵע ִצים
)מ ַל ְכ ֵלֶ (את ַה ְס ִב ָ
ַהם ְ
"פּ ַל ְס ִטיק ְמז ֵ
אוֹמ ִריםְ ,
וְ ְ
ַחנוּ א ִמ ְשׁ ַת ְמ ִשׁים ַה ְר ֵבּה ִבּ ְפּ ַל ְס ִטיק.
ח-ת ְקוָוהֲ " :אנ ְ
יריַית ֶפּ ַת ִ
ִט ְב ִע ִיים"ִ .ע ִ
טוֹע ָשׁם ֵע ִצים
י-א ְפ ָשׁר ָהיָה ִל ְנ ַ
ִה ְשׁ ַת ַמ ְשׁנוּ ְבּ ֵע ִצים ֵא ֶלה ִבּ ְרחוֹב ְמסוּיָים ִמ ְפּנֵי ֶשׁ ִא ֶ
ית ִיים".
ֲמ ִ
אִ
עוֹלם ִמ ְתנ ְַג ִדים
שׁכוּ? ַר ִבּים ָבּ ָ
ִימ ְ
ִימ ְפּיָאדָה י ָ
◄ ַה ִאם ַת ֲחרוּיוֹת ַהסוּסִים בָּאוֹל ְ
ָב ָרה
נוֹשׂא ג ְ
סוּסיםַ .ה ְס ָע ָרה ְס ִביב ַה ֵ
)עוֹשׂה( ֵס ֶבל ַל ִ
ֶ
פּוֹרט ַהזֶהֶ ,שׁגוֹ ֵרם
)א ְבּ ַעד( ַל ְס ְ
ֲל)ִ בּ ְז ַמן( ֵמרוֹץ.
טוֹקיוֹ נִ ְפ ַצע ָק ֶשׁה ְבּ ַמה ָ
ָאדת ְ
ימ ְפּי ַ
אוֹל ְ
אַחר ֶשׁסוּס ְבּ ִ
ִ)ה ְת ַחזְ ָקה( ְל ַ
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ִשׂ ָר ֵאל ִה ִצי ָעה ֶעזְרָה ִל ְלבָנוֹן
יְ

ָה ַר ֶכּבֶת א
ִתיסַע ְל ֵאילַת

9

מאת יגאל צדקא
ַה ַמ ָצב ִבּ ְל ָבנוֹן ַמ ְח ִמיר
יוֹתר(
)נִ ְהיָה ָק ֶשׁה ֵ

ִמיוֹם ְליוֹם ,וְ ָל ֶאזְ ָר ִחים
ֵאין ָמה ֶלאֱכוֹל.
ַל ְמ ִדינָה נִ ְג ַמר ַה ֶכּ ֶסף
אוֹכל ,וְ ַר ִבּים
ְל ֶד ֶלק וְ ֶ
ְמ ַח ְפּ ִשׂים ְד ָר ִכים
רויטרס
  
רוֹח ִמ ֶמנָה.
ִל ְב ַ
בּוֹד ִקים ֶא ְפ ָשׁרוּיוֹת שׁוֹנוֹת ַלעֲזוֹר ְל ֶא ְז ְר ֵחי ְל ָבנוֹן ֶשׁ ַח ִיים ְליַד
ַבּ ֶמ ְמ ָשׁ ָלה ְ
ֲבוֹדה.
וּבע ָ
)אוֹכל(ִ ,בּ ְתרוּפוֹת ַ
ַה ְגבוּלְ ,בּ ָמזוֹן ֶ
ַעד ַהיוֹםֶ ,מ ְמ ֶשׁ ֶלת ְל ָבנוֹן ָד ֲח ָתה )א ִק ְיבּ ָלה( ֶאת ַה ָצעוֹת ָה ֶע ְז ָרה ֶשׁל ִי ְשׂ ָר ֵאל.

ֵאיפֺה ַהיְ ָלדִים?

       

מאת עמית גרינברג
יטל ָלאַ ֲחרוֹנָה
אוֹצר ִבּ ֵ
ִמ ְשׂ ָרד ָה ָ
ילת.
ֲק ַמת ָה ַר ֶכּ ֶבת ְל ֵא ַ
ֶאת ה ָ
ָקר ִמ ַדי ְוא ִמ ְשׁ ַת ֵלם
"זֶה י ָ
אוֹמר ַשׂר
)שׁוֶוה ַכּ ְס ִפּית("ֵ ,
ָ
יבּ ְר ַמן.
ֲב ְיגדוֹר ִל ֶ
אוֹצר ,א ִ
ָה ָ
יוֹתר(
)רוֹצים ֵ
יפים ִ
ֲד ִ
ַחנוּ ַמע ִ
" ֲאנ ְ
יע ֶאת ַה ֶכּ ֶסף ְבּ ַה ְר ָח ַבת
ְל ַה ְשׁ ִק ַ
ישׁים".
ְכּ ִב ִ
ָבים ֵמ ַה ַה ְח ָל ָטה.
אוּכז ִ
ילת ְמ ְ
ְבּ ֵא ַ

העשירים
החדשים
של ישראל

10
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מאת איילה שמעוני
)שׂ ֵמ ִחים(
רוּצים ְ
יל ִדים א ְמ ִ
וּמקוֹמוֹת ִבּילוּי ִל ָ
אר ִקים ,מוּזֵיאוֹנִ ים ְ
ֲלי ָפּ ְ
ְמ ַנה ֵ
ֵמ ַה ַמ ָצב.
ֲבל ַה ְי ָל ִדים א
"ה ֶמ ְמ ָשׁ ָלה ַמ ְר ָשׁה ָלנוּ ְל ַקיֵים ְפּ ִעילוּיוֹת ִעם ְי ָל ִדים ,א ָ
ַ
אוֹמ ִרים.
יעים"ֵ ,הם ְ
ַמ ִג ִ
רוֹצים ַלעֲשׂוֹת ְבּ ִדיקוֹת קוֹרוֹנָה ַל ְי ָל ִדים,
הוֹרים ַר ִבּים א ִ
זֹאת ִבּ ְג ַלל ֶשׁ ִ
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מאת רונן גליק
ההיי-טק הישראלי מצליח
מאוד בשנים האחרונות.
חברות נמכרות במאות מיליוני
דולרים ,והצעירים שעובדים
שם הופכים לעשירים.
"ההצלחה והכסף חשובים",
אומרים העשירים החדשים.
"אבל מה שחשוב יותר ,הן
ההמצאות שלנו".

)אוֹמ ִרים(
ְ
ֲלים גַם טוֹעֲנִ ים
ישׁ ֵאר ַבּ ַבּ ִיתַ .ה ְמ ַנה ִ
יוֹתר( ְל ִה ָ
)רוֹצים ֵ
יפים ִ
ֲד ִ
וּמע ִ
ַ

יוֹד ִעים ָמה ְבּ ִדיוּק ָצ ִריַ לעֲשׂוֹת.
בוּל ָבּ ִלים ֵמ ַההוֹ ָראוֹת ְוא ְ
הוֹרים ְמ ְ
ֶשׁ ַה ִ
אוֹמ ִרים.
יוֹתר ַל ַמ ָצב"ֵ ,הם ְ
שׁוּטים ֵ
ֶיבת ִל ְמצוֹא ִפּ ְתרוֹנוֹת ְפּ ִ
"ה ֶמ ְמ ָשׁ ָלה ַחי ֶ
ַ
וקא
טוֹען ֶשׁ ְמקוֹמוֹת ַה ִבּילוּי ַל ְי ָל ִדים ַדוְ ָ
יבּ ְר ַמןֵ ,
ֲב ְיגדוֹר ִל ֶ
אוֹצר ,א ִ
ַשׂר ָה ָ
ֲלים א נְ כוֹנוֹת.
ְמ ֵל ִאים ,וְ ֶשׁ ַה ְט ָענוֹת ֶשׁל ַה ְמ ַנה ִ

11

   

ָשׁן?
ַה ִאם ַחיָיבִים ִלזְרוֹק אוֹכֶל י ָ

הזהב החדש -
אֳ
ירוק

13
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מאת איילה שמעוני
)אוֹכל(
מוּצר ָמזוֹן ֶ
ַעל כֹּל ָ
ֲריְ תפוּגָה ִ)סיוּם(.
יֵשׁ ַתא ִ
קוֹב ַע ַעד ָמ ַתי
ֲרי זֶה ֵ
ַתא ִ
מוּצר,
מוּמ ָלץ ֶלאֱכוֹל ֶאת ַה ָ
ְ
ֲרי,
וְ אַ ֲח ֵרי אוֹתוֹ ַתא ִ
הוּא ָעלוּל )יָכוֹל( ִל ְהיוֹת
קוּל ָקל.
ְמ ְ
אוּלם ִמ ְת ָבּ ֵררֶ ,שׁיֵשׁ
ָ
ֲכ ִלים ֶשׁ ֶא ְפ ָשׁר ֶלאֱכוֹל
ַמא ָ
ֲריַ ה ְתפוּגָה
גַם אַ ֲח ֵרי ֶשׁ ַתא ִ
ָע ָבר.
ָיבים ִלזְ רוֹק
ָשׁים א ַחי ִ
" ֲאנ ִ
ֲריֶ שׁלוֹ ָע ָבר",
ָמזוֹן ֶשׁ ַה ַתא ִ
ארכיון המערכת
    
מוּמ ִחים ְל ָמזוֹן
אוֹמ ִרים ְ
ְ
ֲפילוּ ָשׁבוּעוֹת
ֲכל א ִ
טוֹבים ְל ַמא ָ
ֲכ ִלים ִ
נוֹשׂאַ " .ר ִבּים ֵמ ַה ַמא ָ
ֶשׁ ָבּ ְדקוּ ֶאת ַה ֵ
אוֹכל ִל ְפנֵי
יכים ִל ְבדוֹק ֶאת ָה ֶ
ָשׁים ְצ ִר ִ
ֲריַ ה ְתפוּגָהָ .ל ֵכןֲ ,אנ ִ
אַחר ַתא ִ
ְל ַ
ֲד ִיין טוֹב ַו ֲח ָבל ְל ַבזְ ֵבּז אוֹתוֹ ְס ָתם ָכּ ָכה".
זוֹר ִקים אוֹתוֹ .הוּא יָכוֹל ִל ְהיוֹת ע ַ
ֶשׁ ְ

שׁ ֶמשׁ וְ ַהבּוּלִים
ַה ֶ
מאת עמית גרינברג
סוֹכנוּת
יקנִ יְ ,בּ ִשׁיתוּף ִעם ְ
אָמ ִר ָ
ַהדוֹאַר ָה ֶ
)הוֹציא( ָלאַ ֲחרוֹנָה
ִ
ָאס"אִ ,הנְ ִפּיק
ֶה ָח ָלל ,נ ָ
בּוּלים.
ִס ְד ָרה ֲח ָד ָשׁה ֶשׁל ִ
ילוּמים שׁוֹנִ ים
יעים ִצ ִ
מוֹפ ִ
בּוּלים ִ
ַעל ַה ִ
ֶשׁל ַה ֶשׁ ֶמשׁ.
רוֹאים
"כּ ֶשׁ ְמ ַצ ְל ִמים ֶאת ַה ֶשׁ ֶמשׁ ִמ ָקרוֹבִ ,
ְ
אוֹמ ִרים
ֶשׁיֵשׁ ָלה ְצ ָב ִעים שׁוֹנִ ים"ְ ,
אוֹמנוּת,
ָאס"א" .זֶה נִ ְר ֶאה ְכּמוֹ ָ
ְבּנ ָ
נוֹתנִ ים ַל ֶשׁ ֶמשׁ ֶאת
בּוּלים ָה ֵא ֶלה ְ
וְ ַה ִ
יע ָלה".
ַה ָכּבוֹד ֶשׁ ַמ ִג ַ



מאת יעקב כהן
בשנים האחרונות ישראל הפכה
ליצואנית גדולה של אבוקדו.
חקלאים רבים החלו )התחילו(
לגדל אותו מפני שהוא נמכר
בחו"ל במחירים גבוהים.
אגב ,בגלל זה לא נשאר
הרבה אבוקדו בארץ וזה גורם
למחירים גבוהים יחסית גם כאן.

Pixabay
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נאס"א והשירות הבולאי האמריקני
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מדע ,סביבה ומחשבים

בעריכת אבי גלבוע

ַל ֲע ַט ֵלפִים ְכּדַאי ִלחְיוֹת ָבּעִיר

16

מאת איילה שמעוני
יוֹתר ְכּ ַדאי
ל-אָביב ָמ ָצא ֶשׁ ֵ
יטת ֵת ִ
יב ְר ִס ַ
ֲשׂה ְבּאוּנִ ֶ
ֶמ ְח ָקר ֶשׁ ַנע ָ
ֲט ֵל ִפים ָלגוּר ָבּ ִעיר.
ַלע ַ
אוֹכל
ֲט ֵל ִפים ֶשׁ ַח ִיים ָבּ ִעיר ֶנ ֱה ִנים ֵמ ֶ
חוֹק ִרים ָמ ְצאוּ ֶשׁ ָהע ַ
ַה ְ
יוֹתר.
סוּגים( ֵ
)עם ַה ְר ֵבּה ִ
וּמגוּוָן ִ
טוֹב ְ
ֲצי ְפּ ִרי ַר ִבּים ,אֵַ הם ֵמאוֹתוֹ
"בּאֲזוֹ ֵרי ְכּ ָפר יֵשׁ ַפּ ְר ֵד ִסים ַוע ֵ
ַ
חוֹק ִרים" .זֶה ַמ ְר ֶאה ֶשׁ ַל ְמרוֹת ֶשׁ ַה ַח ִיים
אוֹמ ִרים ַה ְ
סוּג"ְ ,
ָימים
סוּגים ְמסוּי ִ
ֲלי ַח ִיים ַר ִבּים ,יֵשׁ ִ
סוּכּנִ ים ְל ַבּע ֵ
ָבּ ִעיר ְמ ָ
טוֹבה ָל ֶהם".
וקא ָ
ֶשׁ ָה ִעיר ַדוְ ָ

מִי ָצרִי ג'וּק רוֹבּוֹט?

Pixabay
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מאת אבי גלבוע
יק ִנ ִיים וְ ִסי ִנ ִיים ִה ְמ ִציאוּ 'ג'וּק רוֹבּוֹט' .הוּא יָכוֹל ָל ֵשׂאת
אָמ ִר ָ
ַמ ְד ָע ִנים ֶ

מדענים:
החום עוד יגבר
18

אֳ

אַחר.
ְ)ל ָה ִרים( ַעל גַבּוֹ ַמ ְצ ֵל ָמה זְ ִעי ָרה ְ)ק ַטנָה ְמאוֹד( וְ ִציוּד ֵ
יוֹתר.
חוֹרים ְק ַטנִ ים ְבּ ֵ
יכּנֵס ְל ִ
מוּבן יָכוֹל ְל ִה ָ
הוּא ַכּ ָ
ִבּ ְשׁ ִביל ָמה ָצ ִרי רוֹבּוֹט ָכּזֶה?
יכים ָל ַד ַעת ֵאיפֹה
ַחנוּ ְצ ִר ִ
נוֹפ ִליםֲ ,אנ ְ
וּבנְ יָינִ ים ְ
ֲד ָמה ִ
ידת א ָ
ֲשׁר יֵשׁ ְר ִע ַ
"כּא ֶ
ַ
יאים.
אוֹמ ִרים ַה ַמ ְמ ִצ ִ
וּמה ַמ ָצ ָבם"ְ ,
ָשׁים ָ
יֵשׁ ֲאנ ִ
יכּנֵס ִל ְמקוֹמוֹת ָצ ִרים
"ה'ג'וּק רוֹבּוֹט' יָכוֹל ְל ִה ָ
ַ
  
וּל ַצ ֵלם
יהםְ ,
ֲל ֶ
יע א ֵ
ֶשׁאַף ֶא ָחד א יָכוֹל ְל ַה ִג ַ

ֶאת ָמה ֶשׁקוֹ ֶרה ָשׁם".
 

רויטרס

מאת אבי גלבוע
הקיץ האחרון היה חם במיוחד
כמעט בכל העולם.
החום גרם )עשה( לשריפות רבות
ושטחים גדולים של יערות
בארץ ובעולם נשרפו.
"בשנים הבאות ,יהיה עוד יותר
חם על כדור הארץ" ,אומרים
המדענים.
בתמונה למעלה :פמוטים
מפלסטיק שנמסו בגלל החום
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בגינה בקליפורניה.

ימים מיוחדים בשנה

19

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

 22בְּאוֹקְטוֹבֶּר – יוֹם ָה ֱאגוֹזִים
טוֹבים ַלגוּף.
יט ִמינִ ים ַר ִבּים ֶשׁ ִ
שׁוּבים ַל ְבּ ִריאוּת ֶשׁ ָלנוִּ ,מ ְפּנֵי ֶשׁיֵשׁ ָבּ ֶהם וִ ָ
אֱגוֹ ִזים ֲח ִ
יצים ֶלאֱכוֹל כֹּל יוֹם ַכּמוּת ְק ַטנָה ֶשׁל אֱגוֹזִ ים.
רוֹפ ִאים ַמ ְמ ִל ִ
ְ
)מ ְח ָשׁ ָבה ,י ֶַדע( ֶשׁ ָלנוּ ָלאֱגוֹזִ ים.
מוּדעוּת ַ
נוֹעד ִ)בּ ְשׁ ִביל( ְל ַה ְג ִבּיר ֶאת ַה ָ
יוֹם זֶה ַ
יהם.
ֲל ֶ
ֲצי ָהאֱגוֹז ַהשׁוֹנִ יםֶ ,שׁ ָע ֵלינוּ ִל ְשׁמוֹר ע ֵ
נוֹעד גַם ְל ַה ְז ִכּיר ֶאת ע ֵ
ַהיוֹם ַ
חוֹג ִגים ֶאת ַהיוֹם ַהזֶה?
אָז ֵאיְ 
וּב ִריא
ֲפה ָט ִעים ָ
רוֹצה ,יָכוֹל ְל ָה ִכין ַת ְב ִשׁיל אוֹ ַמא ֶ
אוֹכ ִלים אֱגוֹ ִזים! ִמי ֶשׁ ֶ
ְ
ִעם אֱגוֹזִ ים.
עוֹלם.
וּב ָכְ ל ַה ְג ִדיל ֶאת ַכּמוּת ָהאֱגוֹזִ ים ָבּ ָ
ֶא ְפ ָשׁר גַם ִל ְשׁתוֹל ֵעץ אֱגוֹזְ ,

Pixabay

יש לכם הודעה מהמלפפון
מאת אבי גלבוע
חברה ישראלית בשם ,Wiliot
המציאה מחשב קטן בצורה
ובגודל של מדבקה קטנה שאפשר
להדביק אותו לכל דבר.
למשל ,אפשר להדביק אותו על
הירקות שבמקרר והוא שולח
הודעה אם הם עדיין טובים
למאכל.
אפשר להדביק אותו גם על
קופסת תרופות ולקבל מידע האם
הקופסה נמצאת בטמפרטורה
מתאימה והאם התרופות שבה
עדיין יעילות )טובות(.
למה צריך מחשב כזה?
לפעמים ,אנחנו זורקים מוצרי
מזון ותרופות גם כשהם עדיין
טובים .זה קורה מפני שאנחנו
חושבים שהם כבר מקולקלים.
עם המחשב הזעיר )קטן מאוד(

של  Wiliotלא נעשה זאת ונוכל
לחסוך הרבה כסף.
גם חברות ענקיות ,ששולחות
מוצרים באוניות ומטוסים ,ירוויחו
מהמחשב החדש .הן יוכלו
להדביק את המחשב למוצרים
שלהן ,וכך יוכלו לדעת היכן
כל מוצר נמצא ,כמה זמן לוקח
לשליח להעביר אותו לחנויות,
האם המוצר נשמר בצורה נכונה
ועוד.

20

אֳ

ומה עושים עם המחשב לאחר
שאכלנו את המלפפון שהיה
מחובר אליו?
בגלל שזה מחשב זול מאוד
שמתכלה )נגמר ,נעלם( בעצמו,
פשוט זורקים אותו.
אז מה דעתכם לקבל לטלפון
הודעה מהמלפפון או מהגלידה
שבמקרר?
בתמונה :המחשבים הזעירים של
.Wiliot

יח"צ
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סיפורים מכאן ומשם ומכל העולם
כבוד לקוקוס

בתיאבון!

21

22

יש מדינות שבהן פרי הקוקוס הוא חלק חשוב מהכלכלה .משפחות רבות
מתפרנסות )מרוויחות( ממנו ולכן הן מכבדות אותו.
בהודו ,יש פסטיבל קוקוס מיוחד ,שבו צועדים עם קוקוסים.
המשתתפים לובשים בגדים חגיגיים ומתאספים יחד לחגיגות לכבוד הפרי
החשוב להם כל-כך.

הזיקית הצבעונית שבתמונה,
חיה בגן חיות בלונדון
שבאנגליה.
היא נהנית מחרק טעים
שקיבלה ,בזמן ששקלו אותה.
היה זה ביום מדידות של
כל בעלי החיים בגן החיות
הלונדוני .ביום זה בודקים
מה מצב הבריאות של כל אחד
ואחד מהם.

מדוע הם עושים זאת?
בכל שנה ,צבא הודו עורך )עושה( תצוגות
מיוחדות לקהל .בתצוגות האלה החיילים
מבצעים )עושים( תרגילים מסוכנים,
להנאת הקהל.
בין היתר ,רוכבי האופנועים של הצבא
נוסעים דרך חישוקים )עיגולים( של אש
)בתמונה(.
אחת המטרות של המופעים היא להראות
עד כמה החיילים של הצבא ההודי
אמיצים ,ולמשוך צעירים להתגייס לצבא.
האם התרגיל הזה היה מושך אתכם
להתגייס?
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23

אֳ

מאת כתבי רויטרס ברחבי העולם

למה יש סירות על הכביש?

24

בשבועות האחרונים היו סערות רבות לאורך חופי
מקסיקו.
בעלי סירות חששו )פחדו( שהסערות יטביעו את
הסירות שלהם.
כדי להגן עליהן ,הם העבירו אותן למקום בטוח –
כביש שנמצא רחוק מהים.
קוֹלוּט ָלה.
ְ
בתמונה :סירות בעיר ֵט

האם אנשי השבטים ינצחו?

25

אם זה לא שלג,
אז מה זה?
26

הר מולסן שבשווייץ גבוה
מאוד .לפעמים ,העננים לא
מגיעים לפסגתו )לשיא הגובה

שלו( ,אלא רק לעמקים שלידו.
בתמונה ,אנשים יושבים על
מרפסת של מלון ,כאשר העננים
מתחתיהם.

      

במקומות שונים בעולם ,יש שבטים שחיים שם אלפי שנים.
הם חיים במקומות מרוחקים ואיש כמעט לא הפריע להם.
אולם ,בשנים האחרונות ,אנשי השבטים סובלים מהתרחבות של ערים
ומסלילת כבישים ביערות בהם הם גרים .אנשי עסקים מגרשים אותם
מהמקומות שלהם ומשאירים אותם ללא אדמות.

"רק בשביל הנוף המיוחד הזה,
היה כדאי לנו להגיע" ,הם
אומרים.
לידיעתכם ,העננים יכולים
להישאר שם רק כמה שעות,
מפני שהשמש מחממת את
הסביבה ו'מסלקת' אותם.

דבר זה גורם )עושה( להם להישאר ללא פרנסה ופוגע במסורת
התרבותית שלהם ,שקשורה למקומות המגורים.
לאחרונה ,הם החליטו לצאת למאבק )מלחמה( ציבורי בבתי המשפט.
"האדמות האלה שלנו" ,אומרים הילידים )אנשים שנולדו שם(" .לא ניתן
לאף אחד לפגוע בזכויות שלנו".
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סיפור קצר
ִישׁתוֹ
שׁ ִה ְת ַחלֵף עִם א ְ
ָהאִיכָּר ֶ

27

יוֹצא ַלעֲבוֹד ַבּ ָשׂ ֶדה
יכּר ֶא ָחד ָהיָה ֵ
ִא ָ
אוּחר
בּוֹקר וְ ָשׁב )חוֹזֵר( ְמ ָ
מוּק ָדם ַבּ ֶ
ְ
לוּכ ָל
וּמ ְ
ָבּ ֶע ֶרב .הוּא ָהיָה ָשׁב ָעיֵיף ְ
ֵיעה.
וּמז ָ
ִמבּוֹץ ִ
ִא ְשׁתוֹ ָה ְי ָתה ְמ ַק ֶבּ ֶלת אוֹתוֹ כֹּל ֶע ֶרב

ֲלה נִ ְשׁאַר ַלעֲבוֹד ַבּ ַבּ ִית.
וּבע ָ
ַ
ֱכיל ֶאת
ָצא ֶאל ַהלוּל וְ ֶהא ִ
הוּא י ָ
ַה ַת ְרנְ גוֹלוֹת.
'זֶה ַמ ָמשׁ ַק ֵלי ַקלוּת'ָ ,ח ַשׁב ְל ַע ְצמוֹ.
ַר ִעינִ ים.'...
' ַרק ְל ַפזֵר ַכּ ָמה ג ְ

ַודאי
'אָנוּח ְק ָצת'ָ ,ח ַשׁב ְל ַע ְצמוֹ' .זֶה ְבּו ַ
ַ
עוֹשׂה כֹּל יוֹם'.
ָמה ֶשׁ ִא ְשׁ ִתי ָ
יכּר
לוּכ ָל ִכיםָ ,ה ִא ָ
ָדים ַה ְמ ְ
וְ ָכִ ,עם ַה ְבּג ִ
יטה ְו ִנ ְר ַדם.
ִנ ְכנַס ַל ִמ ָ
ישׁה ֵמ ַה ָשׂ ֶדה.
ִבּ ְשׁ ַעת ֶע ֶרבָ ,חזְ ָרה ָה ִא ָ

טוֹבה.
ֲרוּחה ָ
ְבּ ִשׂ ְמ ָחה ִעם א ָ
עוֹבד ָק ֶשׁה
אָמר ָלה" :אֲנִ י ֵ
ֶע ֶרב ֶא ָחדַ ,
אַת
עוֹב ֶדת .כֹּל ַהיוֹם ְ
קוֹשׁי ֶ
אַת ְבּ ִ
ְו ְ

יהר
וּמ ֵ
יצים ְל ַסלִ ,
אָסף ֶאת ַה ֵבּ ִ
הוּא ַ
אוֹתן,
ֱכיל ָ
ַל ִדירֶ ,אל ַה ְכּ ָב ִשׂים .הוּא ֶהא ִ
ֲבל ָשׁ ַכח ִל ְסגוֹר ֶאת ַה ֶד ֶלת ֶשׁל ַה ִדיר.
אָ

הוּפ ְת ָעה ִל ְראוֹת ֶשׁ ַה ַבּ ִית ָחשׁוּ
ִהיא ְ
לוּכ ָל
יטה ְכּ ֶשׁהוּא ְמ ְ
ָשׁן ַבּ ִמ ָ
ֲלה י ֵ
ְו ַבּע ָ
ָקי,
מוּבן א ָהיָה נ ִ
כּוּלוַֹ .ה ַבּ ִית ַכּ ָ

ַבּ ַבּ ִיתְ ,כּ ֶשׁ ֲא ִני ַבּ ָשׂ ֶדה ַבּ ֶשׁ ֶמשׁ".

ַישׁב
יע ֶאל ַה ָפּ ָרהִ ,ה ְתי ֵ
ֲשׁר ִה ִג ַ
ַכּא ֶ

מוּכנָה,
ֲרוּחת ָה ֶע ֶרב א ָה ְי ָתה ָ
א ַ

עוֹב ֶדת ָק ֶשׁה א ָפּחוֹת ִמ ְמ,"
"אֲנִ י ֶ

אוּלם ִהיא
יה ְד ִליָ .
ָדה וְ ָשׂם ִמ ַת ְח ֶת ָ
ְלי ָ

)א ְמ ַצע( ַה ָסלוֹן ָהיוּ ְשׁ ֵתי
וּב ֶמ ְר ָכּז ֶ
ְ

אַתה
ָע ְנ ָתה לוֹ" .אֲנִ י ְמ ַכ ֶבּ ֶדת ֶאת ָמה ֶשׁ ָ
עוֹבד
אַתה ֵ
יוֹד ַעת ַעד ַכּ ָמה ָ
עוֹשׂה ְו ַ
ֶ

אַחר ְמ ַט ֵפּל ָבּה
ישׁהוּ ֵ
ישׁה ֶשׁ ִמ ֶ
ִה ְר ִג ָ
ֲחוֹריתַ .ה ַמ ָכּה
ֲטה בּוֹ ְבּ ַר ְג ָלה ָהא ִ
וּבע ָ
ָ

לוּכ ָלכוֹת.
יסה ְמ ְ
ֲע ֵרימוֹת ְכּ ִב ָ
"ל ָמה
ֲלהָ .
יטה?"ָ ,שׁא ָ
אַתה ַבּ ִמ ָ
"ל ָמה ָ
ָ

ֲבוֹדה".
ֲבל גַם ִלי יֵשׁ ַה ְר ֵבּה ע ָ
ָק ֶשׁה ,א ָ
עוּמת
עוֹשׂה זֶה ְכּלוּם ְל ַ
אַת ָ
"מה ֶשׁ ְ
ָ
עוֹשׂה"ִ ,ה ְתלוֹנֵן.
)מוּל( ָמה ֶשׁ ֲא ִני ֶ
ישׁה" .בּוֹא
אָמ ָרה ָה ִא ָ
"יֵשׁ ִלי ַה ָצ ָעה"ְ ,
אַתה
ִנ ְת ַח ֵלףָ .מ ָחר ֲא ִני ֵא ֵצא ַל ָשׂ ֶדה וְ ָ
עוֹשׂה".
ֲשׂה ֶאת ָמה ֶשׁ ֲא ִני ָ
ַתע ֶ
יכּר ְבּ ִשׂ ְמ ָחה.
אָמר ָה ִא ָ
"מ ְס ִכּים"ַ ,
ַ

ימן
ֲשׂה( לוֹ ִס ָ
נוֹצר ) ַנע ָ
ָקה וְ ַ
ָה ְי ָתה ֲחז ָ
ָכּחוֹל ַעל ָה ֶרגֶלִ .פּ ְתאוֹם ,הוּא נִ זְ ַכּר
ֶשׁהוּא ָשׁ ַכח ִל ְסגוֹר ֶאת ַה ֶד ֶלת ֶשׁל
ילה
יעה וְ ִג ָ
יהר ְל ָשׁם ִבּ ְצ ִל ָ
ַה ִדיר .הוּא ִמ ֵ
ֶשׁ ֵח ֶלק ֵמ ַה ְכּ ָב ִשׂים ָבּ ַרח ֵמ ַה ִדיר .הוּא
אַחר ָשׁ ָעה ,הוּא
יהן ,וְ ַרק ְל ַ
ָר ַדף אַ ֲח ֵר ֶ
כּוּלן.
יח ְל ַה ֲחזִ יר ֶאת ָ
ִה ְצ ִל ַ

סוּדר? ָמה קוֹ ֶרה פֹּה?"
ַה ַבּ ִית א ְמ ָ
ֲבוֹדה
"הע ָ
אָמר ָלהָ .
צוֹד ֶקת"ַ ,
"אַת ֶ
ְ
ֲבוֹדה ֶשׁ ִלי .אֲנִ י
ֶשׁ ָלָ ק ָשׁה ְכּמוֹ ָהע ָ
אָמ ְר ִתי".
ִמ ְצ ַט ֵער ַעל ָמה ֶשׁ ַ
יוֹד ַע ,גַם אֲנִ י ֵה ַבנְ ִתי ַמ ֶשׁהוּ
"אַתה ֵ
ָ
ֲבוֹדה
"הע ָ
ישׁהָ .
אָמ ָרה ָה ִא ָ
ָחשׁוּב"ְ ,
ֲבל ִהיא גַם
ֱמת ָק ָשׁה ,א ָ
ֶשׁ ְלֶ בּא ֶ

אַתה ָצ ִרי
ֲס ֵפּר ְלָ מה ָ
"אָז בּוֹא ַוא ַ

ִמ ָשׁם הוּא ָה ַלַ ללוּל ְכּ ֵדי ָל ַק ַחת ֶאת

ימה.
ָקי ְו ַה ֶשׁ ֶמשׁ ְנ ִע ָ
ְבּ ִריאָהָ .ה ֲא ִוויר נ ִ

ילה(
)ה ְת ִח ָ
אָמ ָרה ְו ֵה ֵח ָלה ִ
ַלעֲשׂוֹת"ְ ,

אשׁית,
ָל ֵתת ֶאת ֵס ֶדר ַהיוֹם ֶשׁ ָלהֵ " .ר ִ
מוּק ָדם ְמאוֹד ְכּ ֵדי
אַתה ָצ ִריָ לקוּם ְ
ָ
ֲרוּחת
בּוֹקר וְ גַם א ַ
ֲרוּחת ֶ
ְל ָה ִכין ָלנוּ א ַ

אוּלם ,הוּא א
אָסףָ .
יצים ֶשׁ ַ
ַסל ַה ֵבּ ִ
ָפל ַעל
ָשׂם ֵלב ְל ֶא ֶבן ֶשׁ ָה ְי ָתה ְליָדוֹ ,נ ַ
יצים ַבּ ַסל נִ ְשׁ ְבּרוּ.
ֲד ָמה וְ כֹּל ַה ֵבּ ִ
ָהא ָ
לוּכ ָל
יכּר ַה ִמ ְס ֵכּן ָקם ְכּ ֶשׁהוּא ְמ ְ
ָה ִא ָ

יהנֶה ִמזֶה,
אַתה ֵת ָ
ֶה ְח ַל ְט ִתי ֶשׁא ַרק ָ
בוּע ,אֲנִ י
יוֹמ ִיים ְבּ ָשׁ ַ
ֶא ָלא גַם אֲנִ יָ .ל ֵכןָ ,
ישׁ ֵאר ַבּ ַבּ ִית
אַתה ִת ָ
ֶאעֱבוֹד ַבּ ָשׂ ֶדהְ ,ו ָ
ְכּ ֵדי ַלעֲשׂוֹת ֶאת עֲבוֹדוֹת ַה ַבּ ִית".

אוֹכל ַבּ ָשׂ ֶדה.
ילי ְכּ ֵדי ֶשׁ ַ
ָצ ֳה ַר ִיים ִבּ ְשׁ ִב ִ

אוּלם ,הוּא ִה ְמ ִשׁי
וּמ ַהבּוֹץָ .
יצים ֵ
ֵמ ַה ֵבּ ִ

יכּר ֶאת ְס ַמ ְרטוּט ָה ִר ְצ ָפּה
ָל ַקח ָה ִא ָ

ֲכיל
אַתה ָצ ִריְ ל ַהא ִ
אַחר ֶשׁ ֵא ֵצאָ ,
ְל ַ
יצים
ֶאת ַה ַת ְרנְ גוֹלוֹת ְו ֶלאֱסוֹף ֶאת ַה ֵבּ ִ
ֲכיל ֶאת ַה ְכּ ָב ִשׂיםַ ,ל ֲחלוֹב
ֶשׁ ָל ֶהןְ ,ל ַהא ִ
יסה
הוֹריד ֶאת ַה ְכּ ִב ָ
ֶאת ַה ָפּ ָרהְ ,ל ִ

אָמ ָרה לוֹ .הוּא
ַלעֲבוֹדְ ,כּמוֹ ֶשׁ ִא ְשׁתוֹ ְ
יסה ֵמ ַה ֶח ֶבל,
הוֹריד ֶאת ַה ְכּ ִב ָ
ָה ַלְ ל ִ
לוּכ ָל
ֲבל ִבּ ְג ַלל ֶשׁהוּא ָהיָה ְמ ְ
אָ
יסה
ְבּ ַע ְצמוֹ ,הוּא ִל ְכ ֵלֶ את ַה ְכּ ִב ָ

ְו ֵה ֵחל ְלנַקוֹת ֶאת ַה ַבּ ִית ְבּ ֶע ֶצב...

ָדים
וּל ַכ ֵבּס ֶאת ַה ְבּג ִ
יתי ֶא ְתמוֹל ְ
ֶשׁ ָת ִל ִ
ֶשׁ ִה ְת ַל ְכ ְלכוּ".

ַהנְ ִקיָיה.
יעה
ֲד ִיין א ִה ִג ָ
הוּא ְכּ ָבר ָהיָה ָעיֵיףַ ,וע ַ

אָמר" .זֶה ְכּלוּם".
ֱשׂה ֶאת ַהכֹּל"ַ ,
"אע ֶ
ֶ
ישׁה ַל ָשׂ ֶדה
ָצאָה ָה ִא ָ
אָכןְ ,ל ָמ ֳח ָרת י ְ
ְו ֵ

ְשׁ ַעת ַה ָצ ֳה ַר ִיים .הוּא ָח ַשׁב ַעל ְשׁאָר
יוֹתר.
עֲבוֹדוֹת ַה ַבּ ִית וְ ִה ְת ַעיֵיף עוֹד ֵ
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חידה בלשית

ָמים
שׁ ָצרִי חוֹ ְקרִים ֲחכ ִ
יֵשׁ ִמ ְקרִים ֶ

קצר ולעניין

28

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

30

אֳ

חטיף השוקולד הגדול בעולם
יוּצר על ידי חברה בבריטניה
ַ
ב 2011-ושקל כ 6-קילו.

ִמי ָגנַב ֶאת ַהיַ ֲהלוֹם?
ַה ַבּ ָלשׁ יוֹאָב צוּר ָח ַשׁב ְל ַבלוֹת ֶאת ַה ַשׁ ָבּת ְבּ ֶשׁ ֶקט
אוּלםִ ,צ ְלצוּל ֶט ֶלפוֹן ָק ַטע ִ)ה ְפ ִסיק( ֶאת ַה ֶשׁ ֶקט.
ַבּ ַבּ ִיתָ .
אָמר ִאישׁ ָע ִשׁיר ֶשׁ ִכּ ְמ ַעט ָבּ ָכה.
בּוֹקר"ַ ,
יוֹתר ֶשׁ ִלי נִ ְגנַב ַה ֶ
ָקר ְבּ ֵ
"ה ַיהֲלוֹם ַהי ָ
ַ
"בּ ַב ָק ָשׁה ,בּוֹא ְלגַלוֹת ִמי ָע ָשׂה זֹאת".
ְ
יע".
אָמר ַה ַבּ ָלשׁ צוּר" .אֲנִ י ַמ ִג ַ
יתן ְלאַף ֶא ָחד ַלעֲזוֹב ֶאת ַה ַבּ ִית"ַ ,
"אַל ִת ֵ
ֲשׁר ַה ַבּ ָלשׁ ֵה ֵחל ִ)ה ְת ִחיל( ַבּ ֲח ִקי ָרה.
כּוּלם ָהיוּ ָשׁם ַכּא ֶ
אָכןָ ,
וְ ֵ
בּוֹקר".
ֲרוּחת ַה ֶ
"ה ַכ ְנ ִתי ֶאת א ַ
אָמר ַה ַט ָבּחֵ .
יתי ַבּ ִמ ְט ָבּח"ַ ,
"ה ִי ִ
ָ
אָמר ַה ֵבּן ַה ְבּכוֹר.
ָשׁנְ ִתי ַבּ ֶח ֶדר ֶשׁ ִלי וְ ַרק ַע ְכ ָשׁיו ָשׁ ַמ ְע ִתי ָמה ָק ָרה"ַ ,
"י ַ
אָמר ָהעוֹזֵר.
בּוֹקר"ַ ,
אתי ְל ָה ִביא ֶאת ָה ִעיתוֹן ֶשׁל ַה ֶ
ָצ ִ
"בּזְ ַמן ֶשׁזֶה ָק ָרה ,י ָ
ַ
אָמ ָרה ַה ַבּת ַה ְצ ִעי ָרה.
אוֹכל"ְ ,
שׁוּל ָחן ַבּ ֲח ַדר ָה ֶ
יד ְר ִתי ֶאת ַה ֵכּ ִלים ַעל ַה ְ
"ס ַ
ִ
אוֹתה ָשׁ ָעה?"ָ ,שׁאַל ַה ַבּ ָלשׁ ֶאת ַבּ ַעל ַה ַבּ ִית.
ית ְבּ ָ
אַתהָ ,מה ָע ִשׂ ָ
"וְ ָ
אָמר ָה ִאישׁ.
ארק"ַ ,
אתי ְל ִטיוּל ַבּ ָפּ ְ
ָצ ִ
"י ָ
"ת ְק ְראוּ ִמיָד ְל ִמ ְשׁ ָט ָרה".
אָמר ַה ַבּ ָלשׁ צוּרִ .
יוֹד ַע ִמי ַה ַגנָב"ַ ,
"אֲנִ י ֵ

המוח שלנו עובד במהירות
כפולה )פי שתיים( כאשר
אנחנו פוגשים מישהו חדש.
הכיס הקטן שבמכנסי הג'ינס,
הומצא כדי לשים שם שעון
כיס.
כאשר קנגורו הוא בן יום
אחד ,הוא בגודל גרעין של
זית.

ֵאי יָדַע ַה ַבּלָשׁ צוּר ִמי ַה ַגנָב?
וּביוֹם זֶה א ְמ ַח ְל ִקים ִעיתוֹנִ ים.
ֵיבה ָה ְי ָתה ְבּ ַשׁ ָבּתְ ,
ַ כּזָכוּרַ ,ה ְגנ ָ

בּוֹקר.
ָצא ְל ָה ִביא ֶאת ָה ִעיתוֹן ֶשׁל ַה ֶ
יפּר ֶשׁי ָ
ָל ֵכןַ ,ה ַגנָב הוּא ָהעוֹזֵר ֶשׁ ִס ֵ

כמה מילים על מילה
ִשׁ ָמעוֹת אוֹתוֹ ַה ָדבָרֲ ,אבָל יֵשׁ ָל ֶהן
דוֹמה ,אוֹ נ ְ
שׁכְּתוּבוֹת בְּצוּרָה ָ
יֵשׁ ִמילִים ְבּ ִע ְברִיתֶ ,
שׁל:
ְמ ָ
שׁ ָמעוּת שׁוֹנָה ,ל ָ
ַמ ְ

אָח
עוֹבד
הוֹרים ֶשׁ ִליְ ,ויֵשׁ אָח ֶשׁ ֵ
יֵשׁ אָח ֶשׁהוּא ַה ֵבּן ֶשׁל ַה ִ
חוֹלים.
ְבּ ֵבית ִ
דוֹמם )א ַחי(.
יֵשׁ גַם אָח ֶשׁהוּא ִבּ ְכ ָלל ֵ
עוֹבד
זֶהוּ ַה ַתנוּר ֶשׁ ֵ
ַעל ֵע ִצים.
ַה ִאם ָלאָח ַבּ ַבּ ִית
)ה ַתנוּר( יָכוֹל ִל ְהיוֹת
ַ
אָח?

29

הזמן שלוקח לאוכל להגיע
מהפה לקיבה הוא  8שניות.
אנטרקטיקה )הקוטב הדרומי(
היא האזור היחידי בעולם
שאינו נשלט בידי אף מדינה.
חתולים מזיעים דרך כפות
הרגליים.
בלאס וגאס מתקיימות
כ 100,000-חתונות בשנה.
זהו שיא
עולמי של
חתונות
במקום
אחד.
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גבוה יותר ,קשה יותר

 31אֳ

מאת עמית גרינברג
יותר ויותר אנשים בעולם מתעניינים
בספורט הסנפלינג.
מסיבה זו ,יש חברות שמארגנות טיולי
סנפלינג מיוחדים ומסוכנים.
"זה מרגש מאוד" ,אומרים הגולשים.
"אנחנו צריכים להשקיע )לשים ,לתת(
מחשבה רבה בטיפוס .מהנוף אנחנו נהנים
כאשר אנחנו גולשים ללמטה".
Pixabay

מרתון ירושלים חוזר

32

הָאוֹ ְס ְט ָרלִים
חוְֹגגִים

אֳ

33

מאת רונן גליק
בסוף החודש תיערך )תתקיים( תחרות המרתון של ירושלים.
"לאחר הפסקה בגלל הקורונה ,אנחנו שמחים לארח שוב את אחד
מאירועי הספורט הגדולים בישראל" ,אמר ראש העיר ,משה ליאון.
"מסלול הריצה בירושלים הוא מהיפים בעולם".
בגלל הקורונה ,לא ברור כמה ספורטאים מחו"ל יוכלו להגיע לתחרות.
אולם ,בעיריית ירושלים מקווים ,שישראלים רבים יגיעו למרתון בעיר

רויטרס

מאת אבי גלבוע
יע
הוֹד ַ
ימ ִפּי ִ
אוֹל ְ
ַועד ָה ִ
ַהו ַ
ָאדה ִבּ ְשׁנַת
ימ ְפּי ָ
אוֹל ְ
ֶשׁ ָה ִ

הבירה.

יס ֵבּ ְיין
יע ֵרָ בּ ִעיר ְבּ ִר ְ
ֵ ,2032ת ָ
אוֹס ְט ַר ְליָה.
ֶשׁ ְבּ ְ
ְבּעוֹד ָ 3שׁנִ ים ִת ְהיֶה
אַר ַבּע
ָאדה ְבּ ָפּ ִריז ,וְ ְ
ימ ְפּי ָ
אוֹל ְ
ָה ִ
אַחר ִמ ֵכּןִ ,בּ ְשׁנַת ,2028
ָשׁ ִנים ְל ַ
ֶ'לס.
יע ֵרְ בּלוֹס אַנְ ג ֶ
ִהיא ֵת ָ
ילנוּ ְלאָ ֵר ַח
"זֶה ָכּבוֹד ִבּ ְשׁ ִב ֵ
אוֹמ ִרים
ָאדה"ְ ,
ימ ְפּי ָ
אוֹל ְ
ֶאת ָה ִ
יס ֵבּ ְיין" .יֵשׁ ָלנוּ ַה ְר ֵבּה
ְבּ ְבּ ִר ְ
אַרגֵן ,וְ זוֹ ִת ְהיֶה
זְ ַמן ְל ִה ְת ְ
יוֹתר
טוֹבה ְבּ ֵ
ָאדה ַה ָ
ימ ְפּי ָ
אוֹל ְ
ָה ִ
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משרד החוץ

ֶשׁ ֶא ְפ ָשׁר".

וּמה ַה ֶכּלֶב רוֹ ֶצה
ָ
ִשׁתוֹת?
לְ
34

מאת איילה שמעוני
אריםָ ,בּ ֵתי
עוֹלם יֵשׁ ָבּ ִ
ְבּ ַר ֲח ֵבי ָה ָ
מוּבן,
כּוּלםַ ,כּ ָ
וּב ֵתי ֵתהָ .
ָק ֶפה ָ

התקליטים חוזרים

35

אֳ

מאת שירה לוי
תקליט הוא חפץ )דבר( שטוח
ועגול .יש עליו שירים ,וצריך
מכשיר פטפון כדי לשמוע אותם.
בעבר ,כמעט בכל בית היה
Pixabay
 
מכשיר כזה.
בגלל הטכנולוגיה ,כבר שנים רבות שאנשים לא קונים תקליטים או
פטפונים .הם שומעים מוזיקה במכשירים משוכללים הרבה יותר.
אולם ,סקר עולמי שנעשה לאחרונה גילה שרבים חזרו להשתמש
בפטפונים ובתקליטים.
איש אינו יודע מדוע זה קורה ומעניין לראות אם זה יימשך.

אָדם.
יוֹע ִדים ִ)בּ ְשׁ ִביל( ִל ְבנֵי ָ
ְמ ָ
דוּע
ֲבל ָמה ִעם ַה ְכּ ָל ִבים? ַמ ַ
אָ
ֶשׁגַם ֵהם א ִי ְשׁתוּ ַמ ֶשׁהוּ ָט ִעים?
ְבּלוֹנְ דוֹן ֶשׁ ְבּאַנְ ְג ִליָה יֵשׁ ִמי
אַר ַבּע,
הוֹל ִכים ַעל ְ
ֶשׁ ָח ַשׁב ַעל ַה ְ
יפים
וּפ ַתח ָבּר ִעם ַמ ְשׁ ָקאוֹת ַו ֲח ִט ִ
ָ
ִל ְכ ָל ִבים.
ֲלי
רוֹצים ֶשׁא ַרק ַבּע ֵ
ַחנוּ ִ
" ֲאנ ְ
ֵיהנוּ ַבּ ַבּר ֶשׁ ָלנוֶּ ,א ָלא
ַה ְכּ ָל ִבים י ָ
אוֹמ ִרים
גַם ַה ְכּ ָל ִבים ֶשׁ ָל ֶהם"ְ ,
ַחנוּ
ֲלי ַה ַבּר ֶה ָח ָדשֲׁ " .אנ ְ
ַבּע ֵ
סוּגים שׁוֹנִ ים
יעים ַל ְכּ ָל ִבים ִ
ַמ ִצ ִ
ימיםֶ ,א ָלא
ֶשׁל ֵתהֶ ,שׁא ַרק ְט ִע ִ

וֶנֶ ְציָה נִי ְצ ָחה ֶאת ַה ַתיָירִים

36

מאת רונן גליק
יוּכלוּ
ָקיוֹת א ְ
נוֹס ִעים ֲענ ִ
)מ ְל ָחמוֹת( ַר ִבּים ,אוֹ ִניוֹת ְ
ֲב ִקים ִ
אַחר ַמא ָ
ְל ַ
ֶציָה.
יכּנֵס ְלוֶונ ְ
ְל ִה ָ
יט ְליָה.
אוֹמ ִרים ְבּ ִא ַ
וּבנוֹף ֶשׁל ָה ִעיר"ְ ,
פּוֹגעוֹת ַבּ ַת ְרבּוּת ַ
"האוֹנִ יוֹת ָה ֵא ֶלה ְ
ָ
ֶציָה ְשׂ ֵמ ִחים ַעל ַה ַה ְח ָל ָטה.
תוֹשׁ ֵבי ֶונ ְ
ָ
אַחת"ֵ ,הם
ָירים ְבּ ַבת ַ
יתה ִכַּ 3,000-תי ִ
"כֹּל אוֹנִ יָיה ָכּזוֹ ְמ ִביאָה ִא ָ
יוֹצר ְצ ִפיפוּת ְו ִל ְכלוַּ רב".
אוֹמ ִרים" .זֶה ֵ
ְ
יצחוֹן ֶשׁל
ָירים ָה ַר ִבּים ,וְ ַה ִנ ָ
עוֹלם ִנ ְל ָחמוֹת ֶנגֶד ַה ַתי ִ
ֲחרוֹת ָבּ ָ
גַם ָע ִרים א ֵ
אוֹתן ְמאוֹד.
עוֹדד ָ
ֶציָה ְמ ֵ
תוֹשׁ ֵבי ֶונ ְ
ָ

טוֹבים ַל ְבּ ִריאוּת ֶשׁ ָל ֶהם.
גַם ִ
כוֹלים ְל ַק ֵבּל גַם ִמיץ
ַה ְכּ ָל ִבים ְי ִ
ֶגזֶר אוֹ ִמיץ ֶס ֶלק".
יפים ,יֵשׁ ָכּ ֵא ֶלה
ַבּי ַה ֲח ִט ִ
וּלג ֵ
ַ
טוֹבים ַרק ַל ְכּ ָל ִבים ,וְ יֵשׁ ָכּ ֵא ֶלה
ֶשׁ ִ
אָדםָ .כּ ָכה
טוֹבים גַם ִל ְבנֵי ָ
ֶשׁ ִ
כוֹלים
ֶשׁ ַה ֶכּ ֶלב וְ ַה ְבּ ָע ִלים ֶשׁלוֹ ְי ִ
אוֹתה ַה ַצ ַל ַחת.
ַחד ֵמ ָ
ֶלאֱכוֹל ְבּי ַ
יע גַם
ְמ ַענְ יֵין ַה ִאם ָבּר ֶשׁ ָכּזֶה י ִַג ַ
ְל ִי ְשׂ ָר ֵאל...

  

רויטרס
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להגיע ממילה למילה

תשבץ טור מרכזי

ְק ֵבּל ֶאת
אַחת ,וּל ַ
ְה ְחלִיף אוֹת ַ
ְשׁרֶת ִמילִיםְ .בּכֺל ַפּ ַעם ,יֵשׁ ל ַ
שׁר ֶ
ִפנֵיכֶם ַ
לְ
אַחרוֹנָה.
ַמילָה ָה ֲ
שׁ ַתגִיעוּ ל ִ
ָשׁהַ ,עד ֶ
ַה ִמילָה ַה ֲחד ָ
אַחרוֹנָה.
ְאת ַה ִמילָה ָה ֲ
ַסנוּ ֶאת ַה ִמילָה ָהרִאשׁוֹנָה ו ֶ
ְכּדֵי ַל ֲעזוֹר ָלכֶםִ ,ה ְכנ ְ

חוֹדשׁ ִל ְפנֵי אָב
ֶ .1

ת מ

ו

שׁמוּ ְזכָּר ְבּגִילָיוֹן זֶה
מוּשׂג ֶ
וּבטוּר ָהאָפוֹר ְת ַק ְבּלוּ ָ
ְמזִיםַ ,
ִפּ ְתרוּ ֶאת כֺּל ָהר ָ
)ִ 2מילִים(.

ַ .1מ ִים ֶשׁ ְ
יוֹר ִדים ֵמ ַה ָשׁ ַמ ִים
.

ז

1

יקים אוֹתוֹ ַעל ַמע ָ
ַ .2מ ְד ִבּ ִ
ֲט ָפה
.

ָהב )ר"ת(
פּוּח ז ָ
ַ .2ת ַ

ַ .3חיָה ֶשׁ ַמ ֲח ִל ָ
יפה ְצ ָב ִעים
.

ְ .3פּ ִרי אָדוֹם אוֹ יָרוֹק

2

3

4

ַפּ ִחים
ִ .4מ ְת ָקן ֶשׁ ְבּ ֶעזְ ָרתוֹ ְמנ ְ

ַ .4ח ְק ַלאי

אַחד ַה ְט ַע ִמים
ַ .5

ָ .5מזוֹן

ייצי ְבּ ֶצ ַבע ָצהוֹב
ֶ .6י ֶרק ֵק ִ

ֲ .6ח ִטיף ִי ְשׂ ְר ֵא ִלי אָהוּב
.

אוֹר ִחים
ֲ .7ח ַדר ְ

ַ .7ה ֵה ֶפִ מ'קוֹר'

7

עוֹפף ֶשׁ ַחי
ַ ..8בּ ַעל ַח ִיים ְמ ֵ
ִבּ ְמ ָע ָרה

8

ֶ .8שׁ ָס ְללוּ אוֹתוֹ
ֵ .9ריק ִמ ִבּ ְפנִ ים
יפה
ְ .10כּ ִלי נְ ִשׁ ָ

ח

ל

ל

י
1

ריבוע קסם

ֲד _ _ _ _
חוֹסר ִה ְת ַענְ ְיינוּת :א ִ
י-א ְכ ַפּ ִתיוּתֶ ,
ִ .2א ִ
אָד _
ִ .3אישָׁ :
אַד _ _ _ _
ֶ .4ק ְפּ ֶטןְ :

ֲד _
חוֹדשׁ ִע ְב ִרי :א ָ
ֶ .7
אַד _ _ _ _
ְ .8מ ַת ְכנֵן ִבּנְ יָינִ יםְ :
אָד _ _
נוּמסִ ,מ ְת ַח ֵשׁבִ :
ְ .9מ ָ
ִ .10מין ַמ ָדף ְבּ ַת ְח ִתית ַה ַחלוֹןֶ :א ֶד _
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ַ .1ה ֵה ֶפִ מ ִ'ל ְפנֵי'

אד

ַ .2ה ֵה ֶפִ מ'מוּאָר'
ַ .3ה ֵה ֶפֵ מ'אוֹ ֶר'

4

ִמצוֹא ִמילִים ַה ַמ ְת ִחילוֹת
שׁל ַה ְגדָרוֹתַ .ה ַפּ ַעם ֲעלֵיכֶם ל ְ
ימה ֶ
ְשׁ ָ
ִפנֵיכֶם ר ִ
לְ
אוֹתיוֹת א' וְ-ד'.
ָבּ ִ

ֲד _ _
ַ .6ק ְר ַקע :א ָ

2

3

4

3

מה המשך המילה?
ֶ .1בּן ַהזוּג ֶשׁל ַה ְג ֶב ֶרת :אָד _ _

6

שׁוּבה ִהיא_______________________ :
ת ָ
ַה ְ

2

שׁבּוֹ ַה ִמילִים
ִפנֵיכֶם רִיבּוּ ַע ֶק ֶסםֶ ,
לְ
ַה ְמאוּזָנוֹת ֵהן גַם ַה ִמילִים ַה ְמאוּנָכוֹת.
ִפתוֹר ֶאת ָהרִיבּוּ ַע ַהזֶה?
ַה ִאם ַת ְצלִיחוּ ל ְ

ֶ .5צ ַבע ָה ַע ְג ָבנִ יָה :אָד _ _

5

ַ .4ה ֵה ֶפִ מ'י ְַד ִליק'

ת ש ב ץ ה פי ר מי ד ה
ַה ִמילָה ָה ִראשׁוֹנָה ְבּ ַת ְ
שׁ ֵבּץ זֶה ְבּנוּיָה ִמ ְ
שׁ ֵתי ִ
אוֹתיוֹתְ .בּכֺל ָ
שׁלָב
ַבּ ִפּיר ִ
ָמידָה ִ
מוֹס ִ
יפים אוֹת ַ
אַחת ל ִ
ַמילָה ַהקוֹד ֶ
ֶמת.
ִ
שׂימוּ לֵב – ֵסדֶר ָה ִ
אוֹתיוֹת יָכוֹל ל ִ
ְה ְ
שׁ ַתנוֹת.

 .1א ַחי
ַ .2ה ֵה ֶפִ מ ֶ
'שׁ ֶקר'
 .3אָח ֶ
שׁנוֹלַד בּוֹ ז ַ
ְמנִית

ַ .4ה ֵה ֶפִ מ'רֵיקוֹת'
ֶ .5פּנ ְ
ְסיָה

התשבץ הגדול
מאוזן:

מספר 362
1

 .1יֶרֶק כָּתוֹם וְאָרוַֹ .3 .צל ַ
ַחת ֲע ָ
מוּקהַ .6 .ה ֵה ֶפִ מ'הוֹרֵס'ַ .9 .בּ ַעל
ַחיִים ֶ
שׁהוּא ֵס ֶמל ַה ִט ְ
יפּשׁוּת .11 .א ֲה ָ
דוּקהְ .13 .פּרִי אָדוֹם ִעם ַהר ֵ
ְבּה
ַג ְר ִעינִיםַ .15 .הנוֹזֵל ֶ
שׁל ַהר ַה ַג ַעשָׁ .16 .
שׂ ִמים אוֹתוֹ ַעל עוּגַת יוֹם
הוּ ֶלדֶת .17 .נ ְ
ִמצֵאת ַבּ ֶפּהָ .18 .צ ֲעדָה ָבּ ֶרגֶלִ .19 .מין ַמ ְ
שׁ ֶקה ַחם.
ַ .21ה ֵה ֶפִ מ ָ
'הלֶַ .23 .'
אוֹסף ֶ
שׁל ְפּר ִ
ָחים ְקשׁוּרִיםֵ .24 .
צוֹב ַע ָבּ ִתים.
ַ .26ה ֵ
שׂי ָער ֶ
שׁל ָהאַ ְריֵהַ .28 .ה ֵחלֶק ָה ֶעלְיוֹן ֶ
שׁל ַה ַבּיִתַ .29 .ה ֵה ֶפֵ מ ַ
'חם'.

13

14

17

17

2

3

9

10

11

12

15

19

21

23

24

ֶ .30אלֶף ִקילוַֹ .31 .בּ ַעל ַחיִים ֶ
שׁהוּא ֵס ֶמל ָה ִא ִ
יטיוּת .33 .חוּט ָע ֶבה.

3

4

5

6

16

18

16

19

21

22

25

26

27

28

29

29

31

ְקצָת ָחמוּץ .40 .גוּף רִאשׁוֹן י ִ
ָחיד .41 .גַן ______ ַ
)ה ֵה ֶפִ מ'ג ִ
ֵהינוֹם'(.

33

34

ַ .42הַנ ַעל ֶ
שׁלִי .44 .א ָק ֶ
שׁה .46 .צ ַ
ֶבע ַהד ֶ
ֶשׁא .48 .יֵשׁ ְ
אוֹמרִים

35

36

)ר"ת – ר ֵ
ָאשׁי ֵתיבוֹת( ָ .50הר ָ
ָשׁע ֶ
שׁל ְמגִילַת ֶא ְס ֵתרַ .51 .ה ֵה ֶפֵ מ' ָענִי'.

41

ַ .52ה ֵחלֶק ָהרִאשׁוֹן ֶ
שׁל ַהיוֹם.

46

50

20

23

30

ַ .34ה ֵה ֶפִ מ ֵ
'תן'ֵ .35 .א ַ
יבר ַה ֲח ִ
שָׁ
יבה )כ"ח  -כּ ִ
ְתיב ָח ֵסר(ַ .36 .ט ַעם

6

7

8

31

32

34

37

38

39

47

44

43

42
49

38

40

40

48

50

49

45

51

52

51

מאונך:
ַ .1ה ִתינוֹק ֶ
שׁל ַה ֶכּלֶבַ .2 .ה ֵה ֶפֵ מ'אַ ְכזָר'ַ .3 .ה ֵה ֶפִ מ'מוֹכֵר' .4 .א י ֵ
ָשׁן .5 .א ְמ ַעטְ .6 .בּתוֹכוִֹ .7 .עיר ַה ִבּירָה ֶ
שׁל ְ
אוֹס ְט ִריָה .8 .נ ַ
ַחל גָדוֹל.
ַ .10הקוֹל ֶ
שׁל ַה ָפּרָהֵ .12 .א ַ
יבר ַהדִיבּוּר .14 .יוֹצִיא ַמיִם ֵמ ַה ְבּ ֵארַ .15 .ה ֵה ֶפִ מ'בּוֹא'ֵ .19 .עץ ְפּרִי ַהד ֶ
ֶקלַ .20 .ה ֵה ֶפִ מ ְ
'מ ָ
תוּקה' .21 .גוֹרֵם
ִלד ָ
ְמעוֹת כּ ֶ
ְשׁ ְ
חוֹתכִים אוֹתוִֹ .22 .בּ ֵ
ישׁל ִעם ֶ
שׁ ֶמןָ .23 .
שׁר ִ
שׁירִיםֶ .25 .
שׁיֵשׁ לוֹ צוּרָה ֲעגוּלָהֵ .27 .מ ֶחל ִ
ְקי ָה ֶרגֶלֵ .30 .
עוֹבד ַבּ ִמ ְט ָבּח.
ֶ .31
שַׁ
שׁיָיַ לצ ָ
ָבאָ .32 .בּנָה ֶאת ַה ֵת ָ
יבהֶ .33 .פּרַח ֶ
שׁאוֹ ְכלִים ֶאת ַה ַג ְר ִעינִים ֶ
שׁלוֹ .34 .כָּמוֹהוּ יֵשׁ אַר ָ
ְבּ ָעה ְבּ ֶחדֶר .36 .כָּמוֹהוּ יֵשׁ כּ ָ
ַמה ַבּ ַבּיִת.
ַ .37ה ֵחלֶק ֶה ָחשׁוּב ֶ
שׁל ַה ְמכוֹנִית .38 .מוֹרֶה נ ְ
ֶח ָמד )ר"ת(ַ .39 .ה ֵה ֶפִ מ'ז ֵ
ָקן'ֵ .41 .א ַ
יבר ָהר ִ
ְאיָיהַ .43 .ה ֵה ֶפִ מ'כֵּן'ֵ .45 .אזוֹר ְמגוּרִים כּ ְ
ַפרִי.
ָ .47מה ֶ
שׁ ַה ִ
סוּסים אוֹ ְכלִים .49 .סוּג ֶ
שׁל ַמ ְס ֵמר ָעקוֹם ַבּ ִקיר.

מה המילה המשותפת?
לְ
ִפנֵיכֶם ְקבוּצוֹת ֶ
שׁל ָ
שׁלוֹשׁ ִמילִיםִ .אם ִ
תוֹסיפוּ ֶאת ָ
אוֹתה ַה ִמילָה
לְכֺל ִמילָה ַבּ ְקבוּצָהְ ,ת ַק ְבּלוּ ָ
מוּשׂג אוֹ ִבּיטוּיַ .מ ִהי ַה ִמילָה?
לְדוּג ָ
ְמהֵ :ס ֶפרָ ,מלוֹן ,ל ֶ
ֶחםַ .ה ִמילָה ַה ְמ ֶ
שׁוּת ֶפת ִהיא ֵ -בּית.
תוּכְלוּ ל ֵ
ְהי ָעזֵר ְבּ ַמ ְח ָסן ַה ִמילִים ל ַ
ְמ ָטה.

...הזוכים בפרסים...הזוכים בפרסים...הזוכים בפרסים...
יניב שחר ,קריית אונו

ארבל צווייג ,תל-אביב

עדי לוי ,חולון

רעות נחום ,אשקלון

ניצן עבר הדני ,נתניה

רחל בניהו ,מודיעין

מוחמד באסל ,שפרעם

שירה עולמי ,מעלות

איתי טובול ,ירושלים

אבי ברגיל ,באר שבע

ַ .1
בּוֹחןֶ ,נגֶףֶ ,ד ֶר_____________ 
ְ .2י ִד ִ
ידוּתיתַ ,ה ְפ ָס ַקתֵ ,
לוֹחם _____________
ִ .3שׁיעוּ ֵרי ,נ ַ
ַע ֵליַ ,בּע ֵ
ֲלי _____________
ִ .4כּ ֶנ ֶרת ,סוּףִ ,תיכוֹן _____________
ָ .5ה ִ
אָביבַ ,ה ָק ִצירָ ,ה ִ
אָסיף _____________
ֶ .6
הוּל ֶדת ,ע ָ
ֲס ִקים ,ע ָ
ֲבוֹדה _____________
ֶ .7רגֶל ,יָדָ ,בּ ִסיס _____________
ָ .8ל ָבןִ ,שׁיפוֹןַ ,קל _____________
לֶ
ֶחם  /יוֹם ַ /חג ַ /בּיִת ֶ /א ֶבן  /כַּדוּר ֵ /אשׁ  /יָם

שׁ ֵבּצִים:
תְ
שׁל ַה ַ
תשׁוּבוֹת ֶ
יקת ַה ְ
ִב ִד ַ
לְ
שׁ ָלכֶם
ִסרְקוּ ֶאת ַהקוֹד ְבּ ֶע ְזרַת ַה ֶטלֶפוֹן ֶה ָחכָם ֶ
ְתגִיעוּ ְלדַף ַה ְתשׁוּבוֹת ַבּ ֲא ָתר ָה ִעיתוֹן.
וַ

 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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כְּמוֹ ַעל כּוֹכָב אַ ֵחר...
מאת אבי גלבוע
ֲרוּכּה
ְליַד יָם ַה ֶמ ַלח נִ ְמ ֵצאת ְמ ָע ַרת ַה ֶמ ַלח ָהא ָ
ֲשׂ ָרה
יוֹתר ֵמע ָ
עוֹלםִ .היא ְבּאוֹ ֶרֶ שׁל ֵ
יוֹתר ָבּ ָ
ְבּ ֵ
ַלים עוֹד וָעוֹד
חוֹק ִרים ְמג ִ
ילוֹמ ְט ִרים ,וְ ַה ְ
ִק ֶ
ֲח ָל ִקים ֶשׁ ָלה.
אוֹמ ִרים
עוֹלם"ְ ,
ָפים ָבּ ָ
אַחד ַה ְמקוֹמוֹת ַהי ִ
"זֶהוּ ַ
"בּ ְג ַלל ַהצוּרוֹת ַה ְמ ַע ְנ ְיינוֹת ֶשׁיֵשׁ
חוֹק ִריםִ .
ַה ְ
אַחר".
כּוֹכב ֵ
ישׁים ָכּאן ְכּמוֹ ַעל ָ
ַבּ ְמ ָע ָרהַ ,מ ְר ִג ִ
ָקית,
י-א ְפ ָשׁר ְל ַב ֵקר ַבּ ְמ ָע ָרה ָה ֲענ ִ
ֵבּינְ ַת ִייםִ ,א ֶ
יפּ ַתח ִל ְמ ַב ְק ִרים.
ָדוּע ָמ ַתי ִהיא ִת ָ
וְ עוֹד א י ַ



ִמי אוֹכֵל ָל ֶהם ֶאת ַה ַמנְגוֹ?

37

רוסלאן פאול

וְ ַה ְמנַ ַצ ַחת ִהיא -
ַמבָּה
ַהבּ ְ

38

39

מאת יעקב כהן
אוֹכלוֹת ֶאת ַה ַמנְ גוֹ ֶשׁ ֵהם
אַרנָבוֹת ָשׂ ֶדה ְ
ַח ְק ָל ִאים ְבּ ֵע ֶמק ַהי ְַר ֵדן ִגילוּ ֶשׁ ְ
ַד ִלים.
ְמג ְ
אַרנָבוֹת א ְיכוֹלוֹת ְל ַט ֵפּס ַעל ָה ֵע ִציםָ ,כֶּ שׁ ֵהן
ָלם ֶשׁל ַה ַח ְק ָל ִאיםָ ,ה ְ
ְל ַמז ָ
נוֹפ ִלים ֵמ ֶהם.
אוֹכלוֹת ַרק ֶאת ַה ֵפּירוֹת ֶשׁ ְ
ְ
אָכלוּ ֵפּירוֹת ,אְַ בּ ֵע ֶמק
אַרנָבוֹת ְכּ ָלל א ְ
ַה ְמ ַענְ יֵין הוּא ֶשׁ ַעד א ִמזְ ַמןְ ,
ַהי ְַר ֵדן ֵהן ִשׁינוּ ֶאת ַה ַת ְפ ִריט ֶשׁ ָל ֶהן.
ֲצי
יוֹתר( ִל ְחיוֹת ֵבּין ע ֵ
ֲדיפוֹת )רוֹצוֹת ֵ
אַרנָבוֹת ְבּ ִבּ ְק ַעת ַהי ְַר ֵדן ַמע ִ
אַגַבָ ,ה ְ
)טוֹר ִפים(.
ְ
דוֹר ִסים
ַה ַמנְ גוִֹ ,מ ְפּנֵי ֶשׁזֶה עוֹזֵר ָל ֶהן ְל ִה ְס ַת ֵתר ֵמעוֹפוֹת ְ

מאת איילה שמעוני
ֲשׂה ְבּ ִי ְשׂ ָר ֵאל ָמ ָצא
ֶס ֶקר ֶשׁ ַנע ָ

ויקיפדיה
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ֶשׁ ַה ַבּ ְמ ָבּה הוּא ַה ֲח ִטיף ַהנִ ְמ ָכּר
יוֹתר.
ְבּ ֵ
עוֹלם
וּב ָ
רוֹפ ִאים ְבּ ִי ְשׂ ָר ֵאל ָ
אַגַבְ ,
יצים ָל ֵתת ַבּ ְמ ָבּה ַל ְי ָל ִדים,
ַמ ְמ ִל ִ
בּוֹטנִ ים.
ִמ ְפּנֵי ֶשׁ ִהיא עֲשׂוּיָיה ִמ ְ
ַה ֶמ ְח ָק ִרים ַמ ְר ִאים ֶשׁ ִאם
אוֹתה ְבּ ִגיל ָצ ִעיר ,אָז
אוֹכ ִלים ָ
ְ
אָל ְר ְגיָה
)יוֹצ ִרים( ֶ
א ְמ ַפ ְת ִחים ְ
בּוֹטנִ ים.
ְל ְ

