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ִּבְגַלל ֵמַהְמִדיָנה ַרִּבים ּבֹוְרִחים ְלָבנֹוִנים

ִהִגיַע ֶחְלָקם * ֶׁשָלה ַהָקֶׁשה ַהַּכְלָּכִלי ַהַמָצב

ִיְׂשָרֵאל * ְלֵאירֹוָּפה ַוֲאִפילּו ְלַקְפִריִסין

ֶדֶלק (אֹוֶכל), ֶעְזָרה ְּבָמזֹון ִלְלָבנֹון ִהִציָעה

* ַהַהָצָעה ֶאת ִקיְּבָלה א ִהיא ַא ּוְתרּופֹות,

ִלְלָבנֹון ֶעְזָרה ִהִציָעה 3ִיְׂשָרֵאל
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כותבים... קוראים

צֹוֶדֶקת ַהְחָלָטה
ַהַמְׁשָקאֹות ֶׁשל ַהְמִחיִרים ֶאת ַמֲעָלה ֶׁשִהיא ֶהְחִליָטה ָקָראִתי ֶׁשַהֶמְמָׁשָלה

.(361 ('ַיְנׁשּוף' ַהְממּוָתִקים

אֹוָתם. ִלְׁשתֹות ְוא ְּכַדאי ְּבִריִאים א ַמְׁשָקאֹות ֵאֶלה

ִלְפָעִמים, ֶׁשָלֶהם. ַהְּבִריאּות ַעל ֲאָנִׁשים ֶׁשִיְׁשְמרּו ַעל ִלְסמֹו ִאי-ֶאְפָׁשר ְלַדְעִתי,

זֹאת. ַלֲעׂשֹות ְלַהְכִריַח אֹוָתם ָצִרי

חיפה חסון, נאילה

ֵמַהַּבִית ַסִלים ָתִביאּו
ַׂשִקיֹות ַנְיילֹון  קֹוִנים ֶׁשַהִיְׂשְרֵאִלים ׁשּוב ָקָראִתי 361 ְּבִעיתֹון 'ַיְנׁשּוף'

ַּבסּוֶּפְרַמְרֶקִטים.

ָּבֶהן. ְלִהְׁשַתֵמׁש ְלַהְפִסיק ְוֶׁשָצִרי ַלְסִביָבה טֹובֹות א ֶׁשֵהן יֹוְדִעים ּכּוָלנּו

יֹוֵתר. ְוזֹול ַלְסִביָבה טֹוב ֶזה ֵמַהַּבִית. ַסִלים ִעם ְלַהִגיַע ַמִציָעה ֲאִני

השרון פישר, רמת הדס

ְמיּוָתר ֶסֶקר
חּומּוס. ֶׁשַהִיְׂשְרֵאִלים אֹוֲהִבים ֶׁשָמָצא ֶסֶקר ַעל ְּכַתְבֶתם 360 ְּב'ַיְנׁשּוף'

ְּבִיְׂשָרֵאל ֶׁשֵיׁש חֹוֵׁשב א ֲאִני ְּכָלל. ַהֶזה ַהֶסֶקר ֶאת ַלֲעׂשֹות ָצִרי ָהָיה ְלַדְעִתי, א

חּומּוס. אֹוֵהב ֶׁשא ִמיֶׁשהּו

ְוִהְתַאַהְבִתי חּומּוס ְלִמְסֶעֶדת אֹוִתי ָלְקחּו ָהִראׁשֹוָנה, ַּבַּפַעם ְּבִיְׂשָרֵאל ְּכֶׁשִּביַקְרִתי

ַהְזַמן. ּכֹל ֲאִני אֹוֵכל חּומּוס ֵמָאז, ִמָיד. ּבֹו

ארצות הברית ניו-יורק, אברהם לוי,

ָלֶהם ֶׁשְמַׁשֲעֵמם ֲאָנִׁשים ֵיׁש
ְּבִמְסָעדֹות. ִתינֹוקֹות ִמַּבְקּבּוִקים ֶׁשל ֶׁשׁשֹוִתים ַעל ְמבּוָגִרים ָקָראִתי 360 ְּבִגיָליֹון

ֲאִמיִתי. ֶׁשהּוא א ְוָחַׁשְבִתי מּוָזר ִסיּפּור ֶזה

ַלֲעׂשֹות. ָלֶהם ֶׁשִנְׁשַאר ַהְיִחיִדי ַהָדָבר ְוֶזה ְלאֹוָתם ְמבּוָגִרים, ֶׁשְמַׁשֲעֵמם ַּכִנְרֶאה

ֶּכֶסף! ֶזה ַעל ְמַׁשְלִמים ֶׁשֵהם ֶזה יֹוֵתר, אֹוִתי ֶׁשַמְפִליא ָמה

ירושלים סופר, גל

סֹוף-סֹוף
ִלְלמֹוד ַמְתִחיִלים

ֵהֵחָלה  ְׁשַנת ַהִלימּוִדים אְֹמָנם

ֲאָבל  ְּכחֹוֶדׁש, ִלְפֵני (ִהְתִחיָלה)

ִלימּוִדים ַּבְזַמן ְיֵמי ָהיּו ְוא ִּכְמַעט

ַהַחִגים. ִּבְזכּות ֶזה ַהֶזה. ַהַּפַעם,

נּוַכל ַלֲחנּוָּכה ֵמַעְכָׁשיו, ַעד אּוָלם,

ַהְפָסקֹות. ְלא ִלְלמֹוד

ַהקֹורֹוָנה,  (ְזַמן) ְתקּוַפת ְּבכֹל

ְּבצּוָרה ָּפֲעָלה א ַהִחינּו ַמֲעֶרֶכת

ְוא ַּבַּבִית ָהיּו ְיָלִדים ְמסּוֶדֶרת.

ֶּבֱאֶמת ָלְמדּו.

ֶׁשסֹוף- ְמַקִווים ַהִחינּו ְּבַמֲעֶרֶכת

ַהְפָרעֹות ְלא ְלַלֵמד ֶאְפָׁשר סֹוף

ָּכָכה ַיְמִׁשי ְוֶׁשֶזה ְמיּוָחדֹות,

ַהָׁשָנה. ּכֹל ְלאֹוֶר

ִליְמָדה אֹוָתנּו ַהקֹורֹוָנה אּוָלם,

ֶאְפָׁשרּות. ְלכֹל ְלִהְתּכֹוֵנן ֶׁשַחָייִבים

ִיְהֶיה ַתְלִמיד ֶׁשְלכֹל אֹוֶמֶרת, זֹאת

ֵייַדע ַתְלִמיד ְוֶׁשּכֹל ַּבַּבִית, ַמְחֵׁשב

ַהׁשֹונֹות. ַּבתֹוְכנֹות ְלִהְׁשַתֵמׁש ֵאי

אֹוָתנּו ְמַלֶמֶדת ַהקֹורֹוָנה ְּבֶעֶצם,

ָלִאיְנֶטְרֶנט. ַׁשָיי ֶׁשֶהָעִתיד

ְלַהְזִמין ָלְמדּו ֲאָנִׁשים ְויֹוֵתר יֹוֵתר

ְּפעּולֹות  (ַלֲעׂשֹות) ְלַבֵצַע אֹוֶכל,

ָּבִאיְנֶטְרֶנט ּוְלַלֵמד ִלְלמֹוד ַּבַּבְנק,

ְועֹוד.

ֶאת אֹוֲהִבים א ַּכמּוָבן, ֲאַנְחנּו

לֹוַמר ֶאְפָׁשר ֲאָבל ַהקֹורֹוָנה,

ַּבֶטְכנֹולֹוְגָיה. ִהְתַקַדְמנּו ֶׁשִּבְזכּוָתה

ִמֶמָנה ַמֶׁשהּו... ִהְרַווְחנּו ְלָפחֹות,

צדקא, יגאל
עורך
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אֹוְמִרים ָּכ ְסָפִרים". אֹו ַיְלקּוִטים ֶׁשֲעַדִיין ֵאין ָלֶהם ַתְלִמיִדים ◄ "ֵיׁש
ְוַלהֹוִרים ָעלּו ֵאֶלה מּוָצִרים ִּבְגַלל ֶׁשַהְמִחיִרים ֶׁשל זֹאת ָּבָאֶרץ. ֵסֶפר ְּבָבֵתי ְמַנֲהִלים

ֲעֵליֶהם. ְלַׁשֵלם ֶּכֶסף ֵאין

(ִׁשימּוׁש)  ִּבְצִריַכת ◄ ִׂשיא
ַהָׁשָנה ָעְלָתה ַּבַקִיץ. ַהַחְׁשַמל

ָאחּוז.  ְּב-10 ַהַחְׁשַמל ְצִריַכת

ֶׁשַהְצִריָכה ְּבטּוִחים ְּבֶחְבַרת ַהַחְׁשַמל

ַהָּבאֹות. ַּבָׁשִנים ַלֲעלֹות ַתְמִׁשי

ִּביְקרּו ֲאָנִׁשים ִמיְליֹון ◄ ִּכְׁשֵני
ּוַבַגִנים ַהֶטַבע ִּבְׁשמּורֹות ַהַקִיץ

ָהֲאָתִרים  ַהקֹורֹוָנה. ִלְפֵני ַּבַקִיץ ֶׁשָהָיה ְלָמה ֶׁשדֹוֶמה ִמְסָּפר ֶזהּו ַהְלאּוִמִיים.
ְׂשִניר. ַנַחל ּוְׁשמּוַרת ַטל חּוְרַׁשת ֵהם: ַגן ַהְׁשלֹוָׁשה, ַהמֹוִביִלים

ְּבנֹוְׂשִאים ְלַטֵּפל "ֲאַנְחנּו ְצִריִכים ׁשֹוְטִרים. עֹוד ְלַגֵייס רֹוָצה ◄ ַהִמְׁשָטָרה
ַּבִמְׁשָטָרה. אֹוְמִרים ַּבקֹורֹוָנה", ּכֹוֵלל ַרִּבים,

 ָּכ ַעל ּכֹוֲעִסים ֲעֵצי ְּפַלְסִטיק. ַהתֹוָׁשִבים ָׁשְתָלה ֶּפַתח-ִתְקָווה ִעיִרַיית ◄
ֵעִצים  ִּבְמקֹום ָלבֹוא ָיכֹול ְוא ַהְסִביָבה, ֶאת (ְמַלְכֵל) ְמַזֵהם "ְּפַלְסִטיק ְואֹוְמִרים,

ִּבְּפַלְסִטיק. ִמְׁשַתְמִׁשים ַהְרֵּבה א "ֲאַנְחנּו ֶּפַתח-ִתְקָווה: ִעיִרַיית ִטְבִעִיים".

ֵעִצים ָׁשם ִלְנטֹוַע ָהָיה ֶׁשִאי-ֶאְפָׁשר ִמְּפֵני ְמסּוָיים ִּבְרחֹוב ֵאֶלה ְּבֵעִצים ִהְׁשַתַמְׁשנּו

ֲאִמיִתִיים".

ִמְתַנְגִדים  ָּבעֹוָלם ַרִּבים ִייָמְׁשכּו? ָּבאֹוִליְמְּפָיאָדה ַהסּוִסים ַתֲחרּויֹות ◄ ַהִאם
ָגְבָרה  ַהנֹוֵׂשא ְסִביב ַהְסָעָרה ַלסּוִסים. ֵסֶבל ֶׁשגֹוֵרם (עֹוֶׂשה) ַהֶזה, ַלְסּפֹוְרט ְּבַעד) (א

ֵמרֹוץ. (ִּבְזַמן) ְּבַמֲהָל ָקֶׁשה ִנְפַצע טֹוְקיֹו ְּבאֹוִליְמְּפָיאַדת (ִהְתַחְזָקה) ְלַאַחר ֶׁשסּוס
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צדקא יגאל מאת
ַמְחִמיר ַהַמָצב ִּבְלָבנֹון

יֹוֵתר)  ָקֶׁשה (ִנְהָיה

ְוָלֶאְזָרִחים ְליֹום, ִמיֹום

ֶלֱאכֹול. ָמה ֵאין

ַהֶּכֶסף ִנְגַמר ַלְמִדיָנה

ְוַרִּבים ְואֹוֶכל, ְלֶדֶלק

ְדָרִכים ְמַחְּפִׂשים

ִמֶמָנה. ִלְברֹוַח

ְלַיד ֶׁשַחִיים ְלָבנֹון ְלֶאְזְרֵחי ַלֲעזֹור ׁשֹונֹות ֶאְפָׁשרּויֹות ּבֹוְדִקים ַּבֶמְמָׁשָלה

ּוַבֲעבֹוָדה. ִּבְתרּופֹות (אֹוֶכל), ְּבָמזֹון ַהְגבּול,

ִיְׂשָרֵאל. ֶׁשל ָהֶעְזָרה ַהָצעֹות ֶאת ִקיְּבָלה) (א ָדֲחָתה ְלָבנֹון ֶמְמֶׁשֶלת ַהיֹום, ַעד

4 עמוד מס' 362 • עיתון ינשוף • גיליון

א ָהַרֶּכֶבת
ְלֵאיַלת ִתיַסע

גרינברג עמית מאת
ָלַאֲחרֹוָנה ִּביֵטל ָהאֹוָצר ִמְׂשָרד

ְלֵאיַלת. ָהַרֶּכֶבת ֲהָקַמת ֶאת

ְוא ִמְׁשַתֵלם ִמַדי ָיָקר "ֶזה

ַׂשר אֹוֵמר ַּכְסִּפית)", (ָׁשֶווה

ִליֶּבְרַמן. ֲאִביְגדֹור ָהאֹוָצר,

יֹוֵתר)  (רֹוִצים ַמֲעִדיִפים "ֲאַנְחנּו

ַהֶּכֶסף ְּבַהְרָחַבת ֶאת ְלַהְׁשִקיַע

ְּכִביִׁשים".

ֵמַהַהְחָלָטה. ְמאּוְכָזִבים ְּבֵאיַלת

11

ִלְלָבנֹון ֶעְזָרה ִהִציָעה 9ִיְׂשָרֵאל

ַהְיָלִדים? 10ֵאיפֺה

גליק רונן מאת
מצליח הישראלי ההיי-טק

האחרונות. בשנים מאוד

מיליוני במאות נמכרות חברות

שעובדים והצעירים דולרים,

לעשירים. הופכים שם

חשובים", והכסף "ההצלחה

החדשים. העשירים אומרים

הן יותר, שחשוב מה "אבל

שלנו". ההמצאות

העשירים
החדשים

ישראל של
12

שמעוני איילה מאת
(ְׂשֵמִחים)  א ְמרּוִצים ִליָלִדים ִּבילּוי ּוְמקֹומֹות מּוֵזיאֹוִנים ָּפאְרִקים, ְמַנֲהֵלי

ֵמַהַמָצב.

א ַהְיָלִדים ֲאָבל ְיָלִדים, ִעם ְּפִעילּויֹות ְלַקֵיים ָלנּו ַמְרָׁשה "ַהֶמְמָׁשָלה

אֹוְמִרים. ֵהם ַמִגיִעים",

ַלְיָלִדים, קֹורֹוָנה ְּבִדיקֹות ַלֲעׂשֹות א רֹוִצים ֶׁשהֹוִרים ַרִּבים ִּבְגַלל זֹאת

טֹוֲעִנים (אֹוְמִרים)  ַגם ַהְמַנֲהִלים ַּבַּבִית. ְלִהיָׁשֵאר יֹוֵתר) (רֹוִצים ּוַמֲעִדיִפים

ַלֲעׂשֹות. ָצִרי ְּבִדיּוק יֹוְדִעים ָמה ֵמַההֹוָראֹות ְוא ְמבּוְלָּבִלים ֶׁשַההֹוִרים

אֹוְמִרים. ַלַמָצב", ֵהם יֹוֵתר ְּפׁשּוִטים ִּפְתרֹונֹות ַחֶייֶבת ִלְמצֹוא "ַהֶמְמָׁשָלה

ַדְווָקא ַלְיָלִדים ַהִּבילּוי טֹוֵען ֶׁשְמקֹומֹות ִליֶּבְרַמן, ֲאִביְגדֹור ָהאֹוָצר, ַׂשר

ְנכֹונֹות. א ַהְמַנֲהִלים ֶׁשל ְוֶׁשַהְטָענֹות ְמֵלִאים,
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ָיָׁשן? אֹוֶכל ִלְזרֹוק ַחָייִבים ַהִאם

שמעוני איילה מאת
(אֹוֶכל)  ָמזֹון מּוָצר ּכֹל ַעל

(ִסיּום). ְתפּוָגה ַתֲאִרי ֵיׁש

ָמַתי ַעד קֹוֵבַע ַתֲאִרי ֶזה

ַהמּוָצר, ֶאת מּוְמָלץ ֶלֱאכֹול

,ַתֲאִרי אֹותֹו ְוַאֲחֵרי

ִלְהיֹות  (ָיכֹול) ָעלּול הּוא

ְמקּוְלָקל.

ִמְתָּבֵרר, ֶׁשֵיׁש אּוָלם

ֶלֱאכֹול ֶׁשֶאְפָׁשר ַמֲאָכִלים

ַהְתפּוָגה ֶׁשַתֲאִרי ַאֲחֵרי ַגם

ָעָבר.

ִלְזרֹוק ַחָייִבים א "ֲאָנִׁשים

ָעָבר", ֶׁשלֹו ֶׁשַהַתֲאִרי ָמזֹון

ְלָמזֹון מּוְמִחים אֹוְמִרים

ָׁשבּועֹות ֲאִפילּו טֹוִבים ְלַמֲאָכל ֵמַהַמֲאָכִלים "ַרִּבים ַהנֹוֵׂשא. ֶאת ֶׁשָּבְדקּו

ִלְפֵני ָהאֹוֶכל ֶאת ִלְבדֹוק ְצִריִכים ֲאָנִׁשים ָלֵכן, ַתֲאִרי ַהְתפּוָגה. ְלַאַחר

ָּכָכה". ְסָתם אֹותֹו ְלַבְזֵּבז ַוֲחָבל טֹוב ֲעַדִיין ִלְהיֹות הּוא ָיכֹול אֹותֹו. ֶׁשזֹוְרִקים

גרינברג עמית מאת
ִעם סֹוְכנּות ְּבִׁשיתּוף ַהדֹוַאר ָהָאֶמִריָקִני,

ָלַאֲחרֹוָנה  (הֹוִציא) ִהְנִּפיק ָנאָס"א, ֶהָחָלל,

ֶׁשל ּבּוִלים. ֲחָדָׁשה ִסְדָרה

ׁשֹוִנים ִצילּוִמים מֹוִפיִעים ַעל ַהּבּוִלים

ַהֶׁשֶמׁש. ֶׁשל

רֹוִאים ִמָקרֹוב, ַהֶׁשֶמׁש ֶאת "ְּכֶׁשְמַצְלִמים

אֹוְמִרים ׁשֹוִנים", ְצָבִעים ֶׁשֵיׁש ָלה

אֹוָמנּות, ְּכמֹו ִנְרֶאה "ֶזה ְּבָנאָס"א.

ֶאת נֹוְתִנים ַלֶׁשֶמׁש ָהֵאֶלה ְוַהּבּוִלים

ָלה". ֶׁשַמִגיַע ַהָּכבֹוד
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ְוַהּבּוִלים ַהֶׁשֶמׁש

- החדש הזהב
ירוק

מאת יעקב כהן
ישראל הפכה בשנים האחרונות

אבוקדו. של גדולה ליצואנית

(התחילו)  החלו רבים חקלאים

נמכר שהוא מפני אותו לגדל

גבוהים. במחירים בחו"ל

נשאר לא זה בגלל אגב,

גורם וזה בארץ אבוקדו הרבה

כאן. יחסית גם למחירים גבוהים

14
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ֳא
13

האמריקני הבולאי והשירות נאס"א

Pixabay

ארכיון המערכת     



ָּבִעיר ִלְחיֹות ְּכַדאי ַלֲעַטֵלִפים
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רֹוּבֹוט? ָצִרי ג'ּוק ִמי

ומחשבים סביבה גלבועמדע, אבי בעריכת

שמעוני איילה מאת
ֶׁשיֹוֵתר ְּכַדאי ָמָצא ֵתל-ָאִביב ְּבאּוִניֶבְרִסיַטת ֶׁשַנֲעָׂשה ֶמְחָקר

ָּבִעיר. ָלגּור ַלֲעַטֵלִפים

ֵמאֹוֶכל ֶנֱהִנים ָּבִעיר ֶׁשַחִיים ֶׁשָהֲעַטֵלִפים ָמְצאּו ַהחֹוְקִרים

יֹוֵתר. סּוִגים) ַהְרֵּבה (ִעם ּוְמגּוָון טֹוב

ֵמאֹותֹו ֵהם ַא ַרִּבים, ְּפִרי ַּפְרֵדִסים ַוֲעֵצי ְּכָפר ֵיׁש "ַּבֲאזֹוֵרי

ֶׁשַהַחִיים ֶׁשַלְמרֹות ַהחֹוְקִרים. "ֶזה ַמְרֶאה אֹוְמִרים סּוג",

ְמסּוָייִמים סּוִגים ֵיׁש ְלַּבֲעֵלי ַחִיים ַרִּבים, ְמסּוָּכִנים ָּבִעיר

ָלֶהם". טֹוָבה ַדְווָקא ֶׁשָהִעיר

מדענים:17
יגבר עוד החום

גלבוע אבי מאת
במיוחד חם היה האחרון הקיץ

העולם. בכל כמעט

רבות  (עשה) לשריפות החום גרם

של יערות ושטחים גדולים

נשרפו. ובעולם בארץ

יותר עוד יהיה הבאות, "בשנים

אומרים הארץ", כדור על חם

המדענים.

פמוטים למעלה: בתמונה

החום בגלל שנמסו מפלסטיק

בקליפורניה. בגינה

גלבוע אבי מאת
ָלֵׂשאת ָיכֹול הּוא רֹוּבֹוט'. 'ג'ּוק ִהְמִציאּו ְוִסיִנִיים ָאֶמִריָקִנִיים ַמְדָעִנים

ַאֵחר. ְוִציּוד ְמאֹוד) ְזִעיָרה (ְקַטָנה ַמְצֵלָמה ַגּבֹו ַעל (ְלָהִרים)

ְּביֹוֵתר. ְקַטִנים ְלחֹוִרים ְלִהיָּכֵנס ַּכמּוָבן ָיכֹול הּוא

ָּכֶזה? רֹוּבֹוט ָצִרי ָמה ִּבְׁשִביל

ֵאיפֹה ְצִריִכים ָלַדַעת ֲאַנְחנּו נֹוְפִלים, ֲאָדָמה ּוִבְנָייִנים ְרִעיַדת ֵיׁש "ַּכֲאֶׁשר

ַהַמְמִציִאים. אֹוְמִרים ַמָצָבם", ּוָמה ֲאָנִׁשים ֵיׁש

ָצִרים ִלְמקֹומֹות ְלִהיָּכֵנס ָיכֹול רֹוּבֹוט' "ַה'ג'ּוק

ּוְלַצֵלם ֲאֵליֶהם, ְלַהִגיַע ָיכֹול א ֶאָחד ֶׁשַאף

ָׁשם". ֶׁשקֹוֶרה ֶאת ָמה

18
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גלבוע אבי מאת
,Wiliot חברה ישראלית בשם

קטן בצורה המציאה מחשב

קטנה שאפשר מדבקה ובגודל של

דבר. לכל אותו להדביק

על אותו להדביק אפשר למשל,

שולח והוא שבמקרר הירקות

טובים עדיין הם אם הודעה

למאכל.

על גם להדביק אותו אפשר

האם מידע ולקבל תרופות קופסת

בטמפרטורה נמצאת הקופסה

שבה התרופות והאם מתאימה

(טובות). יעילות עדיין

כזה? מחשב צריך למה

מוצרי אנחנו זורקים לפעמים,

עדיין כשהם גם ותרופות מזון

שאנחנו מפני קורה זה טובים.

שהם כבר מקולקלים. חושבים

מאוד)  (קטן הזעיר המחשב עם

ונוכל  זאת נעשה Wiliot לא של

כסף. הרבה לחסוך

חברות ענקיות, ששולחות גם

ירוויחו ומטוסים, באוניות מוצרים

הן יוכלו מהמחשב החדש.

למוצרים המחשב את להדביק

לדעת היכן יוכלו שלהן, וכך

לוקח זמן נמצא, כמה מוצר כל

לחנויות, אותו להעביר לשליח

נכונה בצורה נשמר המוצר האם

ועוד.

לאחר המחשב עם עושים ומה

שהיה המלפפון את שאכלנו

מחובר אליו?

מאוד זול מחשב שזה בגלל

נעלם) בעצמו,  (נגמר, שמתכלה

אותו. זורקים פשוט

לטלפון לקבל דעתכם מה אז

מהגלידה או מהמלפפון הודעה

שבמקרר?

של הזעירים המחשבים בתמונה:

.Wiliot

מהמלפפון הודעה לכם 20יש

ֲעֵליֶהם. ָלֶכם ְּכֵדי ְלַסֵּפר ָּכאן ֲאַנְחנּו ַמִּכיִרים. ְמַעִטים ֶׁשַרק ְמיּוָחִדים ַּבָׁשָנה ָיִמים ֵיׁש

ָהֱאגֹוִזים יֹום ְּבאֹוְקטֹוֶּבר – 22
ַלגּוף. ֶׁשטֹוִבים ַרִּבים ִויָטִמיִנים ָּבֶהם ֶׁשֵיׁש ֶׁשָלנּו, ִמְּפֵני ַלְּבִריאּות ֲחׁשּוִבים ֱאגֹוִזים

ֶׁשל ֱאגֹוִזים. ַּכמּות ְקַטָנה יֹום ֶלֱאכֹול ּכֹל ַמְמִליִצים רֹוְפִאים

ָלֱאגֹוִזים. ֶׁשָלנּו ֶיַדע) ַהמּוָדעּות (ַמְחָׁשָבה, ֶאת ְלַהְגִּביר (ִּבְׁשִביל) נֹוַעד ֶזה יֹום

ֲעֵליֶהם. ֶׁשָעֵלינּו ִלְׁשמֹור ַהׁשֹוִנים, ָהֱאגֹוז ֲעֵצי ֶאת ְלַהְזִּכיר ַגם נֹוַעד ַהיֹום

ַהֶזה? ַהיֹום ֶאת חֹוְגִגים ָאז ֵאי

ּוָבִריא ָטִעים ַמֲאֶפה אֹו ַתְבִׁשיל ְלָהִכין ָיכֹול ֶׁשרֹוֶצה, ִמי ֱאגֹוִזים! אֹוְכִלים

ֱאגֹוִזים. ִעם

ָהֱאגֹוִזים ָּבעֹוָלם. ַּכמּות ֶאת ְלַהְגִדיל ּוְבָכ ַגם ִלְׁשתֹול ֵעץ ֱאגֹוז, ֶאְפָׁשר

19
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עושים זאת? מדוע הם

8 עמוד מס' 362 • עיתון ינשוף • גיליון

בתיאבון!

העולם ומכל ומשם מכאן סיפורים

שבתמונה, הצבעונית הזיקית

בלונדון חיות בגן חיה

שבאנגליה.

טעים מחרק נהנית היא

אותה. ששקלו בזמן שקיבלה,

מדידות של ביום היה זה

החיות בגן החיים בעלי כל

בודקים זה ביום הלונדוני.

אחד כל של הבריאות מצב מה

ואחד מהם.

לקוקוס כבוד

23

2122

רבות משפחות מהכלכלה. חשוב חלק הוא הקוקוס פרי שבהן מדינות יש

מכבדות אותו. הן ממנו ולכן (מרוויחות) מתפרנסות

קוקוסים. עם צועדים קוקוס מיוחד, שבו פסטיבל יש בהודו,

הפרי לכבוד לחגיגות יחד ומתאספים חגיגיים בגדים לובשים המשתתפים

כל-כך. להם החשוב

תצוגות (עושה) עורך הודו צבא שנה, בכל

החיילים לקהל. בתצוגות האלה מיוחדות

מסוכנים,  (עושים) תרגילים מבצעים

להנאת הקהל.

הצבא של האופנועים רוכבי היתר, בין

(עיגולים) של אש  חישוקים דרך נוסעים

(בתמונה).

להראות היא המופעים של המטרות אחת

הצבא ההודי כמה החיילים של עד

לצבא. להתגייס צעירים ולמשוך אמיצים,

אתכם התרגיל הזה היה מושך האם

להתגייס?
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על הכביש? יש סירות למה

ינצחו?  השבטים אנשי זה לא שלג,האם אם
זה? מה אז

חופי לאורך סערות רבות האחרונים היו בשבועות

מקסיקו.

את יטביעו שהסערות (פחדו) חששו סירות בעלי

שלהם. הסירות

– בטוח למקום הם העבירו אותן עליהן, להגן כדי

מהים. שנמצא רחוק כביש

ֵטקֹולּוְטָלה. בעיר סירות בתמונה:

גבוה שבשווייץ מולסן הר

לא העננים לפעמים, מאוד.

הגובה (לשיא לפסגתו מגיעים

שלידו. לעמקים רק אלא שלו),

על יושבים אנשים בתמונה,

העננים כאשר מלון, של מרפסת

מתחתיהם.

הזה, המיוחד הנוף בשביל "רק

להגיע", הם לנו היה כדאי

אומרים.

יכולים העננים לידיעתכם,

כמה שעות, רק להישאר שם

את מחממת שהשמש מפני

אותם. ו'מסלקת' הסביבה

24

25

26

שנים. אלפי שם שבטים שחיים בעולם, יש שונים במקומות

להם. הפריע לא כמעט מרוחקים ואיש במקומות חיים הם

של ערים מהתרחבות סובלים השבטים אנשי האחרונות, אולם, בשנים

אותם מגרשים עסקים אנשי גרים. הם בהם ביערות כבישים ומסלילת

אדמות. ללא אותם ומשאירים שלהם מהמקומות

במסורת  ופוגע פרנסה ללא להישאר (עושה) להם גורם זה דבר

למקומות המגורים. שקשורה התרבותית שלהם,

המשפט. בבתי ציבורי (מלחמה) למאבק הם החליטו לצאת לאחרונה,

"לא ניתן שם). שנולדו (אנשים הילידים אומרים שלנו", האלה "האדמות

בזכויות שלנו". אחד לפגוע לאף



10 עמוד מס' 362 • עיתון ינשוף • גיליון

קצר סיפור

27 ִאיְׁשתֹו ִעם ֶׁשִהְתַחֵלף ָהִאיָּכר
ַּבָׂשֶדה ַלֲעבֹוד יֹוֵצא ָהָיה ֶאָחד ִאיָּכר

ְמאּוָחר  (חֹוֵזר) ְוָׁשב ַּבּבֹוֶקר מּוְקָדם

ּוְמלּוְכָל ָעֵייף ָׁשב ָהָיה ָּבֶעֶרב. הּוא

ּוִמֵזיָעה. ִמּבֹוץ

ֶעֶרב ּכֹל אֹותֹו ְמַקֶּבֶלת ָהְיָתה ִאְׁשתֹו

טֹוָבה. ֲארּוָחה ִעם ְּבִׂשְמָחה

ָקֶׁשה "ֲאִני עֹוֵבד ָלה: ָאַמר ֶאָחד, ֶעֶרב

ַאְת ַהיֹום ּכֹל עֹוֶבֶדת. ְּבקֹוִׁשי ְוַאְת

ַּבֶׁשֶמׁש". ַּבָׂשֶדה ְּכֶׁשֲאִני ַּבַּבִית,

,"ִמְמ ָּפחֹות א ָקֶׁשה עֹוֶבֶדת "ֲאִני

ָמה ֶׁשַאָתה ֶאת ְמַכֶּבֶדת "ֲאִני לֹו. ָעְנָתה

עֹוֵבד ַאָתה ַּכָמה ַעד ְויֹוַדַעת עֹוֶׂשה

ֲעבֹוָדה". ִלי ֵיׁש ַהְרֵּבה ַגם ָקֶׁשה, ֲאָבל

ְלעּוַמת ְּכלּום ֶזה ֶׁשַאְת עֹוָׂשה "ָמה

ִהְתלֹוֵנן. עֹוֶׂשה", ֶׁשֲאִני ָמה (מּול)

ָהִאיָׁשה. "ּבֹוא ָאְמָרה ַהָצָעה", ִלי "ֵיׁש

ְוַאָתה ַלָׂשֶדה ֵאֵצא ֲאִני ָמָחר ִנְתַחֵלף.

עֹוָׂשה". ֶׁשֲאִני ָמה ֶאת ַתֲעֶׂשה

ְּבִׂשְמָחה. ָהִאיָּכר ָאַמר "ַמְסִּכים",

ָצִרי ַאָתה ָמה ְל ּבֹוא ַוֲאַסֵּפר "ָאז

(ִהְתִחיָלה)  ְוֵהֵחָלה ָאְמָרה ַלֲעׂשֹות",

"ֵראִׁשית, ֶׁשָלה. ַהיֹום ֵסֶדר ֶאת ָלֵתת

ְּכֵדי ְמאֹוד ָלקּום מּוְקָדם ָצִרי ַאָתה

ּבֹוֶקר ְוַגם ֲארּוַחת ֲארּוַחת ָלנּו ְלָהִכין

ַּבָׂשֶדה. ֶׁשאֹוַכל ִּבְׁשִביִלי ְּכֵדי ָצֳהַרִיים

ְלַהֲאִכיל ָצִרי ֶׁשֵאֵצא, ַאָתה ְלַאַחר

ַהֵּביִצים ֶאת ְוֶלֱאסֹוף ַהַתְרְנגֹולֹות ֶאת

ַלֲחלֹוב ְלַהֲאִכיל ֶאת ַהְּכָבִׂשים, ֶׁשָלֶהן,

ַהְּכִביָסה ֶאת ְלהֹוִריד ַהָּפָרה, ֶאת

ֶאת ַהְּבָגִדים ּוְלַכֵּבס ֶאְתמֹול ֶׁשָתִליִתי

ֶׁשִהְתַלְכְלכּו".

ְּכלּום". "ֶזה ָאַמר. ַהּכֹל", ֶאת "ֶאֱעֶׂשה

ָהִאיָׁשה ַלָׂשֶדה ָיְצָאה ְלָמֳחָרת ְוָאֵכן,

ַּבַּבִית. ַלֲעבֹוד ִנְׁשַאר ּוַבֲעָלה

ְוֶהֱאִכיל ֶאת ֶאל ַהלּול ָיָצא הּוא

ַהַתְרְנגֹולֹות.

ְלַעְצמֹו. ָחַׁשב ַקלּות', ַקֵלי ַמָמׁש 'ֶזה

ַגְרִעיִנים...'. ַּכָמה ְלַפֵזר 'ַרק

ּוִמיֵהר ְלַסל, ֶאת ַהֵּביִצים ָאַסף הּוא

ֶהֱאִכיל אֹוָתן, הּוא ַהְּכָבִׂשים. ֶאל ַלִדיר,

ַהִדיר. ַהֶדֶלת ֶׁשל ֶאת ִלְסגֹור ֲאָבל ָׁשַכח

ִהְתַייֵׁשב ַהָּפָרה, ֶאל ִהִגיַע ַּכֲאֶׁשר

ִהיא אּוָלם ְדִלי. ִמַתְחֶתיָה ְוָׂשם ְלָיָדה

ָּבה ְמַטֵּפל ַאֵחר ֶׁשִמיֶׁשהּו ִהְרִגיָׁשה

ַהַמָּכה ָהֲאחֹוִרית. ְּבַרְגָלה ּבֹו ּוָבֲעָטה

ִסיָמן  לֹו (ַנֲעָׂשה) ְונֹוַצר ֲחָזָקה ָהְיָתה

ִנְזַּכר הּוא ִּפְתאֹום, ָהֶרֶגל. ַעל ָּכחֹול

ֶׁשל ַהֶדֶלת ֶאת ִלְסגֹור ָׁשַכח ֶׁשהּוא

ְוִגיָלה ִּבְצִליָעה ִמיֵהר ְלָׁשם הּוא ַהִדיר.

הּוא ֵמַהִדיר. ָּבַרח ֵמַהְּכָבִׂשים ֶׁשֵחֶלק

הּוא ָׁשָעה, ְלַאַחר ְוַרק ַאֲחֵריֶהן, ָרַדף

ּכּוָלן. ֶאת ְלַהֲחִזיר ִהְצִליַח

ֶאת ָלַקַחת ַללּול ְּכֵדי ָהַל הּוא ִמָׁשם

הּוא א ֶׁשָאַסף. אּוָלם, ַסל ַהֵּביִצים

ָנַפל ַעל ְלָידֹו, ֶׁשָהְיָתה ֵלב ְלֶאֶבן ָׂשם

ַּבַסל ִנְׁשְּברּו. ַהֵּביִצים ְוּכֹל ָהֲאָדָמה

ְמלּוְכָל ְּכֶׁשהּוא ָקם ַהִמְסֵּכן ָהִאיָּכר

ִהְמִׁשי הּוא אּוָלם, ּוֵמַהּבֹוץ. ֵמַהֵּביִצים

הּוא לֹו. ָאְמָרה ֶׁשִאְׁשתֹו ְּכמֹו ַלֲעבֹוד,

ֵמַהֶחֶבל, ַהְּכִביָסה ֶאת ְלהֹוִריד ָהַל

ְמלּוְכָל ָהָיה ִּבְגַלל ֶׁשהּוא ֲאָבל

ֶאת ַהְּכִביָסה ִלְכֵל הּוא ְּבַעְצמֹו,

ַהְנִקָייה.

ִהִגיָעה א ַוֲעַדִיין ָעֵייף, ָהָיה ְּכָבר הּוא

ְׁשָאר ַעל ָחַׁשב הּוא ַהָצֳהַרִיים. ְׁשַעת

יֹוֵתר. עֹוד ְוִהְתַעֵייף ֲעבֹודֹות ַהַּבִית

ְּבַווַדאי 'ֶזה ְלַעְצמֹו. ָחַׁשב 'ָאנּוַח ְקָצת',

יֹום'. ּכֹל ֶׁשִאְׁשִתי עֹוָׂשה ָמה

ָהִאיָּכר ַהְמלּוְכָלִכים, ַהְּבָגִדים ְוָכ, ִעם

ְוִנְרַדם. ַלִמיָטה ִנְכַנס

ֵמַהָׂשֶדה. ָהִאיָׁשה ָחְזָרה ֶעֶרב, ִּבְׁשַעת

ָחׁשּו ֶׁשַהַּבִית הּוְפְתָעה ִלְראֹות ִהיא

ְּכֶׁשהּוא ְמלּוְכָל ָיֵׁשן ַּבִמיָטה ְוַּבֲעָלה

ָנִקי, ָהָיה א ַּכמּוָבן ַהַּבִית ּכּולֹו.

מּוָכָנה, ָהְיָתה ֲארּוַחת ָהֶעֶרב א

ְׁשֵתי  ָהיּו ַהָסלֹון (ֶאְמַצע) ּוְבֶמְרָּכז

ְמלּוְכָלכֹות. ְּכִביָסה ֲעֵרימֹות

"ָלָמה ָׁשֲאָלה. ַּבִמיָטה?", ַאָתה "ָלָמה

ּפֹה?" קֹוֶרה ָמה ְמסּוָדר? א ַהַּבִית

"ָהֲעבֹוָדה ָאַמר ָלה. צֹוֶדֶקת", "ַאְת

ֲאִני ֶׁשִלי. ָהֲעבֹוָדה ְּכמֹו ָקָׁשה ֶׁשָל

ֶׁשָאַמְרִתי". ָמה ַעל ִמְצַטֵער

ַמֶׁשהּו ֵהַבְנִתי ֲאִני ַגם "ַאָתה יֹוֵדַע,

"ָהֲעבֹוָדה ָהִאיָׁשה. ָחׁשּוב", ָאְמָרה

ַגם ִהיא ֲאָבל ָקָׁשה, ֶׁשְל ֶּבֱאֶמת

ָהֲאִוויר ָנִקי ְוַהֶׁשֶמׁש ְנִעיָמה. ְּבִריָאה.

ִמֶזה, ֵתיָהֶנה ַאָתה ַרק ֶׁשא ֶהְחַלְטִתי

ֲאִני יֹוָמִיים ְּבָׁשבּוַע, ָלֵכן, ֲאִני. ַגם ֶאָלא

ִתיָׁשֵאר ַּבַּבִית ְוַאָתה ַּבָׂשֶדה, ֶאֱעבֹוד

ַהַּבִית". ֲעבֹודֹות ֶאת ַלֲעׂשֹות ְּכֵדי

ָהִרְצָּפה ְסַמְרטּוט ֶאת ָהִאיָּכר ָלַקח

ְּבֶעֶצב... ַהַּבִית ֶאת ְלַנקֹות ְוֵהֵחל
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ֵיׁש ִמיִלים ְּבִעְבִרית, ֶׁשְּכתּובֹות ְּבצּוָרה דֹוָמה, אֹו ִנְׁשָמעֹות אֹותֹו ַהָדָבר, ֲאָבל ֵיׁש ָלֶהן 
ַמְׁשָמעּות ׁשֹוָנה, ְלָמָׁשל:

ִמי ָגַנב ֶאת ַהַיֲהלֹום?

ַהַּבָלׁש יֹוָאב צּור ָחַׁשב ְלַבלֹות ֶאת ַהַׁשָּבת ְּבֶׁשֶקט 

ַּבַּבִית. אּוָלם, ִצְלצּול ֶטֶלפֹון ָקַטע (ִהְפִסיק) ֶאת ַהֶׁשֶקט.

"ַהַיֲהלֹום ַהָיָקר ְּביֹוֵתר ֶׁשִלי ִנְגַנב ַהּבֹוֶקר", ָאַמר ִאיׁש ָעִׁשיר ֶׁשִּכְמַעט ָּבָכה. 

"ְּבַבָקָׁשה, ּבֹוא ְלַגלֹות ִמי ָעָׂשה זֹאת".

"ַאל ִתיֵתן ְלַאף ֶאָחד ַלֲעזֹוב ֶאת ַהַּבִית", ָאַמר ַהַּבָלׁש צּור. "ֲאִני ַמִגיַע".

ְוָאֵכן, ּכּוָלם ָהיּו ָׁשם ַּכֲאֶׁשר ַהַּבָלׁש ֵהֵחל (ִהְתִחיל) ַּבֲחִקיָרה.

"ָהִייִתי ַּבִמְטָּבח", ָאַמר ַהַטָּבח. "ֵהַכְנִתי ֶאת ֲארּוַחת ַהּבֹוֶקר".

"ָיַׁשְנִתי ַּבֶחֶדר ֶׁשִלי ְוַרק ַעְכָׁשיו ָׁשַמְעִתי ָמה ָקָרה", ָאַמר ַהֵּבן ַהְּבכֹור.

"ַּבְזַמן ֶׁשֶזה ָקָרה, ָיָצאִתי ְלָהִביא ֶאת ָהִעיתֹון ֶׁשל ַהּבֹוֶקר", ָאַמר ָהעֹוֵזר.

"ִסיַדְרִתי ֶאת ַהֵּכִלים ַעל ַהׁשּוְלָחן ַּבֲחַדר ָהאֹוֶכל",  ָאְמָרה ַהַּבת ַהְצִעיָרה.

"ְוַאָתה, ָמה ָעִׂשיָת ְּבאֹוָתה ָׁשָעה?", ָׁשַאל ַהַּבָלׁש ֶאת ַּבַעל ַהַּבִית.

"ָיָצאִתי ְלִטיּול ַּבָּפאְרק", ָאַמר ָהִאיׁש. 

"ֲאִני יֹוֵדַע ִמי ַהַגָנב", ָאַמר ַהַּבָלׁש צּור. "ִתְקְראּו ִמָיד ְלִמְׁשָטָרה".

ֵאי ָיַדע ַהַּבָלׁש צּור ִמי ַהַגָנב?

חטיף השוקולד הגדול בעולם 

יּוַצר על ידי חברה בבריטניה 

ב-2011 ושקל כ-6 קילו.

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.

הזמן שלוקח לאוכל להגיע 

מהפה לקיבה הוא 8 שניות.

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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ֳא30קצר ולעניין 28 ֵיׁש ִמְקִרים ֶׁשָצִרי חֹוְקִרים ֲחָכִמים 
ֶׁשִיְפְתרּו אֹוָתם. ַהִאם תּוְכלּו ַלֲעזֹור ָלנּו?

 ַּכָזכּור, ַהְגֵניָבה ָהְיָתה ְּבַׁשָּבת, ּוְביֹום ֶזה א ְמַחְלִקים ִעיתֹוִנים. 

             ָלֵכן, ַהַגָנב הּוא ָהעֹוֵזר ֶׁשִסיֵּפר ֶׁשָיָצא ְלָהִביא ֶאת ָהִעיתֹון ֶׁשל ַהּבֹוֶקר.

ָאח 
ֵיׁש ָאח ֶׁשהּוא ַהֵּבן ֶׁשל ַההֹוִרים ֶׁשִלי, ְוֵיׁש ָאח ֶׁשעֹוֵבד 

ְּבֵבית חֹוִלים.

ֵיׁש ַגם ָאח ֶׁשהּוא ִּבְכָלל דֹוֵמם (א ַחי). 

ֶזהּו ַהַתנּור ֶׁשעֹוֵבד 

ַעל ֵעִצים.

ַהִאם ָלָאח ַּבַּבִית 

(ַהַתנּור) ָיכֹול ִלְהיֹות 

ָאח?

חידה בלשית
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קשה יותר גבוה יותר,

חוזר ירושלים מרתון

31

ֳא32

גרינברג עמית מאת
ויותר אנשים בעולם מתעניינים יותר

הסנפלינג. בספורט

טיולי שמארגנות חברות יש זו, מסיבה

ומסוכנים. מיוחדים סנפלינג

הגולשים. אומרים מאוד", מרגש "זה

לתת) (לשים, להשקיע צריכים "אנחנו

נהנים אנחנו מהנוף בטיפוס. רבה מחשבה

ללמטה". גולשים אנחנו כאשר

גליק רונן מאת
ירושלים. של המרתון תחרות (תתקיים) תיערך החודש בסוף

אחד את שמחים לארח שוב אנחנו הפסקה בגלל הקורונה, "לאחר

משה ליאון. העיר, ראש אמר בישראל", הגדולים מאירועי הספורט

בעולם". מהיפים הוא בירושלים הריצה "מסלול

לתחרות. להגיע יוכלו מחו"ל ספורטאים כמה ברור לא הקורונה, בגלל

למרתון בעיר יגיעו רבים שישראלים מקווים, ירושלים אולם, בעיריית

הבירה.

ָהאֹוְסְטָרִלים
חֹוְגִגים

גלבוע אבי מאת
ָהאֹוִליְמִּפי הֹוִדיַע ַהַווַעד

ִּבְׁשַנת ֶׁשָהאֹוִליְמְּפָיאָדה

ְּבִריְסֵּבְיין ָּבִעיר ֵתיָעֵר ,2032

ֶׁשְּבאֹוְסְטַרְלָיה.

ָׁשִנים ִתְהֶיה  3 ְּבעֹוד

ְוַאְרַּבע ָהאֹוִליְמְּפָיאָדה ְּבָּפִריז,

,2028 ִּבְׁשַנת ְלַאַחר ִמֵּכן, ָׁשִנים

ַאְנֶג'ֶלס. ְּבלֹוס ֵתיָעֵר ִהיא

ְלָאֵרַח ִּבְׁשִביֵלנּו ָּכבֹוד "ֶזה

אֹוְמִרים ָהאֹוִליְמְּפָיאָדה", ֶאת

ַהְרֵּבה ָלנּו "ֵיׁש ְּבְּבִריְסֵּבְיין.

ִתְהֶיה ְוזֹו ְלִהְתַאְרֵגן, ְזַמן

ְּביֹוֵתר ַהטֹוָבה ָהאֹוִליְמְּפָיאָדה

ֶׁשֶאְפָׁשר".
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מאת שירה לוי
(דבר) שטוח  חפץ הוא תקליט

שירים, וצריך עליו ועגול. יש

מכשיר פטפון כדי לשמוע אותם.

היה בית בכל כמעט בעבר,

 מכשיר כזה.

או תקליטים קונים שאנשים לא רבות כבר שנים הטכנולוגיה, בגלל

יותר. הרבה משוכללים במכשירים מוזיקה שומעים הם פטפונים.

להשתמש חזרו שרבים גילה לאחרונה שנעשה עולמי סקר אולם,

ובתקליטים. בפטפונים

יימשך. זה אם קורה ומעניין לראות מדוע זה יודע אינו איש
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חוזרים התקליטים

ַהַתָייִרים ֶאת ִניְצָחה ֶוֶנְצָיה
גליק רונן מאת

יּוְכלּו  א ֲעָנִקיֹות אֹוִניֹות נֹוְסִעים ַרִּבים, (ִמְלָחמֹות) ַמֲאָבִקים ְלַאַחר

ְלֶווֶנְצָיה. ְלִהיָּכֵנס

ְּבִאיַטְלָיה. אֹוְמִרים ֶׁשל ָהִעיר", ּוַבנֹוף ַּבַתְרּבּות ּפֹוְגעֹות ָהֵאֶלה "ָהאֹוִניֹות

ַהַהְחָלָטה. ַעל ְׂשֵמִחים ֶוֶנְצָיה תֹוָׁשֵבי

ֵהם  ַאַחת", ַתָייִרים ְּבַבת ִּכ-3,000 ִאיָתה ְמִביָאה ָּכזֹו אֹוִנָייה "ּכֹל

ַרב". ְצִפיפּות ְוִלְכלּו יֹוֵצר "ֶזה אֹוְמִרים.

ֶׁשל ְוַהִניָצחֹון ָהַרִּבים, ַהַתָייִרים ֶנֶגד ִנְלָחמֹות ָּבעֹוָלם ֲאֵחרֹות ָעִרים ַגם

ְמאֹוד. אֹוָתן ְמעֹוֵדד ֶוֶנְצָיה תֹוָׁשֵבי

רֹוֶצה ּוָמה ַהֶּכֶלב
ִלְׁשתֹות?

36

35

שמעוני איילה מאת
ָּבֵתי ָּבאִרים, ָהעֹוָלם ֵיׁש ְּבַרֲחֵבי

ַּכמּוָבן, ּכּוָלם, ֵתה. ּוָבֵתי ָקֶפה

ָאָדם.  ִלְבֵני (ִּבְׁשִביל) ְמיֹוָעִדים

ַמדּוַע ַהְּכָלִבים? ִעם ָמה ֲאָבל

ָטִעים? ִיְׁשתּו ַמֶׁשהּו א ֵהם ֶׁשַגם

ִמי ֵיׁש ֶׁשְּבַאְנְגִלָיה ְּבלֹוְנדֹון

ַאְרַּבע, ַעל ַההֹוְלִכים ַעל ֶׁשָחַׁשב

ַמְׁשָקאֹות ַוֲחִטיִפים ִעם ָּבר ּוָפַתח

ִלְכָלִבים.

ַּבֲעֵלי ַרק ֶׁשא רֹוִצים "ֲאַנְחנּו

ֶאָלא ֶׁשָלנּו, ַהְּכָלִבים ֵייָהנּו ַּבַּבר

אֹוְמִרים ֶׁשָלֶהם", ַהְּכָלִבים ַגם

"ֲאַנְחנּו ֶהָחָדׁש. ַּבֲעֵלי ַהַּבר

ׁשֹוִנים סּוִגים ַלְּכָלִבים ַמִציִעים

ֶאָלא ְטִעיִמים, ַרק ֶׁשא ֶׁשל ֵתה,

ֶׁשָלֶהם. ַלְּבִריאּות טֹוִבים ַגם

ִמיץ ַגם ְלַקֵּבל ְיכֹוִלים ַהְּכָלִבים

ֶסֶלק". ִמיץ אֹו ֶגֶזר

ָּכֵאֶלה ֵיׁש ַהֲחִטיִפים, ּוַלַגֵּבי

ָּכֵאֶלה ַלְּכָלִבים, ְוֵיׁש ַרק ֶׁשטֹוִבים

ָּכָכה ָאָדם. ִלְבֵני ַגם ֶׁשטֹוִבים

ְיכֹוִלים ֶׁשלֹו ְוַהְּבָעִלים ֶׁשַהֶּכֶלב

ַהַצַלַחת. ֵמאֹוָתה ֶלֱאכֹול ְּבַיַחד

ַגם ַיִגיַע ֶׁשָּכֶזה ָּבר ַהִאם ְמַעְנֵיין

ְלִיְׂשָרֵאל...
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תשבץ טור מרכזי
ִּפְתרּו ֶאת ּכֺל ָהְרָמִזים, ּוַבטּור ָהָאפֹור ְתַקְּבלּו מּוָׂשג ֶׁשמּוְזָּכר ְּבִגיָליֹון ֶזה 

(2 ִמיִלים).

ז ו מ ת

ל י ל ח

1. חֹוֶדׁש ִלְפֵני ָאב

2. ַתּפּוַח ָזָהב (ר"ת)

3. ְּפִרי ָאדֹום אֹו ָירֹוק

4. ִמְתָקן ֶׁשְּבֶעְזָרתֹו ְמַנְּפִחים

5. ַאַחד ַהְטַעִמים

6. ֶיֶרק ֵקייִצי ְּבֶצַבע ָצהֹוב

7. ֲחַדר אֹוְרִחים 

8. ֶׁשָסְללּו אֹותֹו

9. ֵריק ִמִּבְפִנים

10. ְּכִלי ְנִׁשיָפה

1. ַמִים ֶׁשיֹוְרִדים ֵמַהָׁשַמִים

2. ַמְדִּביִקים אֹותֹו ַעל ַמֲעָטָפה

3. ַחָיה ֶׁשַמֲחִליָפה ְצָבִעים

4. ַחְקַלאי

5. ָמזֹון

6. ֲחִטיף ִיְׂשְרֵאִלי ָאהּוב

7. ַהֵהֶפ ִמ'קֹור'

8. ַּבַעל ַחִיים ְמעֹוֵפף ֶׁשַחי 

    ִּבְמָעָרה

4 3 2 1

2

3

4

ִלְפֵניֶכם ִריּבּוַע ֶקֶסם, ֶׁשּבֹו ַהִמיִלים 
ַהְמאּוָזנֹות ֵהן ַגם ַהִמיִלים ַהְמאּוָנכֹות. 

ַהִאם ַתְצִליחּו ִלְפתֹור ֶאת ָהִריּבּוַע ַהֶזה?

1. ַהֵהֶפ ִמ'ִלְפֵני'

2. ַהֵהֶפ ִמ'מּוָאר'

'ֵמ'אֹוֶר 3. ַהֵהֶפ

4. ַהֵהֶפ ִמ'ַיְדִליק'

ַהְתׁשּוָבה ִהיא: _______________________

 .1א ַחי

2. ַהֵהֶפ ִמ'ֶׁשֶקר'

3. ָאח ֶׁשנֹוַלד ּבֹו ְזַמִנית 

4. ַהֵהֶפ ִמ'ֵריקֹות'

5. ֶּפְנְסָיה

ִלְפֵניֶכם ְרִׁשיָמה ֶׁשל ַהְגָדרֹות. ַהַּפַעם ֲעֵליֶכם ִלְמצֹוא ִמיִלים ַהַמְתִחילֹות 
ָּבאֹוִתיֹות א' ְו-ד'.

מה המשך המילה?

1. ֶּבן ַהזּוג ֶׁשל ַהְגֶבֶרת: ָאד _ _ 

2. ִאי-ִאְכַּפִתיּות, חֹוֶסר ִהְתַעְנְיינּות: ֲאִד _ _ _ _ 

3. ִאיׁש: ָאָד _  

4. ֶקְּפֶטן: ַאְד _ _ _ _

5. ֶצַבע ָהַעְגָבִנָיה: ָאד _ _

6. ַקְרַקע: ֲאָד _ _ 

7. חֹוֶדׁש ִעְבִרי: ֲאָד _

8. ְמַתְכֵנן ִּבְנָייִנים: ַאְד _ _ _ _

9. ְמנּוָמס, ִמְתַחֵׁשב: ָאִד _ _

10. ִמין ַמָדף ְּבַתְחִתית ַהַחלֹון: ֶאֶד _   

להגיע ממילה למילה
ִלְפֵניֶכם ַׁשְרֶׁשֶרת ִמיִלים. ְּבכֺל ַּפַעם, ֵיׁש ְלַהְחִליף אֹות ַאַחת, ּוְלַקֵּבל ֶאת 

ַהִמיָלה ַהֲחָדָׁשה, ַעד ֶׁשַתִגיעּו ַלִמיָלה ָהַאֲחרֹוָנה. 
ְּכֵדי ַלֲעזֹור ָלֶכם, ִהְכַנְסנּו ֶאת ַהִמיָלה ָהִראׁשֹוָנה ְוֶאת ַהִמיָלה ָהַאֲחרֹוָנה.

ריבוע קסם

ַהִמיָלה ָהִראׁשֹוָנה ְּבַתְׁשֵּבץ ֶזה ְּבנּוָיה ִמְׁשֵתי אֹוִתיֹות. ְּבכֺל ָׁשָלב 

ַּבִּפיָרִמיָדה מֹוִסיִפים אֹות ַאַחת ַלִמיָלה ַהקֹוֶדֶמת. 

ִׂשימּו ֵלב – ֵסֶדר ָהאֹוִתיֹות ָיכֹול ְלִהְׁשַתנֹות.

תשבץ הפירמידה

אד

. ַמִים ֶׁשיֹוְרִדים ֵמַהָׁשַמִים

. ַמְדִּביִקים אֹותֹו ַעל ַמֲעָטָפה

. ַחָיה ֶׁשַמֲחִליָפה ְצָבִעים

. ֲחִטיף ִיְׂשְרֵאִלי ָאהּוב

. ַּבַעל ַחִיים ְמעֹוֵפף ֶׁשַחי 

1

2

3

4

5

6

7

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

קריית אונו שחר, יניב
חולון לוי, עדי

נתניה ניצן עבר הדני,
שפרעם באסל, מוחמד

ירושלים טובול, איתי

תל-אביב צווייג, ארבל
אשקלון רעות נחום,
מודיעין בניהו, רחל

מעלות עולמי, שירה
שבע באר ברגיל, אבי

ַהַתְׁשֵּבִצים: ֶׁשל ַהְתׁשּובֹות ִלְבִדיַקת
ֶׁשָלֶכם ֶהָחָכם ַהֶטֶלפֹון ְּבֶעְזַרת ַהקֹוד ֶאת ִסְרקּו

ָהִעיתֹון. ַּבֲאָתר ַהְתׁשּובֹות ְלַדף ְוַתִגיעּו

362 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                               

התשבץ הגדול         
8 7 6 6 5 4 3 3 2 1

12 11 10 9

16 16 15 14 13

20 21 19 18 19 17 17

23 22 23 21

27 26 25 24

29 29 28

32 31 31 30

34 34 33

40 40 38 39 38 37 36 35

45 44 43 42 41

51 49 50 48 49 47 46

52 51 50

מאוזן:
ַּבַעל .9 ִמ'הֹוֵרס'. ַהֵהֶפ .6 ַצַלַחת ֲעמּוָקה. .3 .ְוָארֹו ָּכתֹום ֶיֶרק .1

ִעם ַהְרֵּבה ָאדֹום ְּפִרי .13 ֲהדּוָקה. א .11 ַהִטיְּפׁשּות. ֵסֶמל ֶׁשהּוא ַחִיים
יֹום עּוַגת ַעל אֹותֹו ָׂשִמים .16 ַהַגַעׁש. ַהר ֶׁשל ַהנֹוֵזל .15 ַגְרִעיִנים.
ַחם. ַמְׁשֶקה ִמין .19 ָצֲעָדה ָּבֶרֶגל. .18 ַּבֶּפה. ִנְמֵצאת .17 הּוֶלֶדת.

ָּבִתים. צֹוֵבַע .24 ְקׁשּוִרים. ְּפָרִחים אֹוֶסף ֶׁשל .23 .'ִמ'ָהַל ַהֵהֶפ .21
ֵמ'ַחם'. ַהֵהֶפ .29 ֶׁשל ַהַּבִית. ָהֶעְליֹון ַהֵחֶלק .28 ָהַאְרֵיה. ֶׁשל ַהֵׂשיָער .26

חּוט ָעֶבה. .33 ָהִאיִטיּות. ֵסֶמל ֶׁשהּוא ַחִיים ַּבַעל .31 ֶאֶלף ִקילֹו. .30
ַטַעם .36 ְּכִתיב ָחֵסר). - (כ"ח ַהֲחִׁשיָבה ֵאיַבר .35 ִמ'ֵתן'. ַהֵהֶפ .34

ִמ'ֵגִהינֹום'). ַהֵהֶפ) ______ ַגן .41 ָיִחיד. גּוף ִראׁשֹון .40 ָחמּוץ. ְקָצת
אֹוְמִרים ֵיׁש .48 ַהֶדֶׁשא. ֶצַבע .46 ָקֶׁשה. א .44 ֶׁשִלי. ַהַנַעל .42

ַהֵהֶפ ֵמ'ָעִני'. .51 ֶאְסֵתר. ְמִגיַלת ֶׁשל ָהָרָׁשע .50 ֵתיבֹות) ָראֵׁשי – (ר"ת
ַהיֹום. ֶׁשל ָהִראׁשֹון ַהֵחֶלק .52

מאונך:
ַנַחל ָגדֹול. .8 אֹוְסְטִרָיה. ֶׁשל ַהִּביָרה ִעיר .7 ְּבתֹוכֹו. .6 ְמַעט. א .5 ָיֵׁשן. א .4 ִמ'מֹוֵכר'. ַהֵהֶפ .3 ֵמ'ַאְכָזר'. ַהֵהֶפ .2 ַהֶּכֶלב. ֶׁשל ַהִתינֹוק .1
גֹוֵרם .21 ִמ'ְמתּוָקה'. ַהֵהֶפ .20 ַהֶדֶקל. ְּפִרי ֵעץ .19 ִמ'ּבֹוא'. ַהֵהֶפ .15 ֵמַהְּבֵאר. ַמִים יֹוִציא .14 ַהִדיּבּור. ֵאיַבר .12 ַהָּפָרה. ַהקֹול ֶׁשל .10

ַּבִמְטָּבח. עֹוֵבד .30 ָהֶרֶגל. ֵמֶחְלִקי .27 צּוָרה ֲעגּוָלה. לֹו ֶׁשֵיׁש .25 ִׁשיִרים. ָׁשר .23 ֶׁשֶמן. ִעם ִּביֵׁשל .22 אֹותֹו. ְּכֶׁשחֹוְתִכים ִלְדָמעֹות
ַּבַּבִית. ַּכָמה ֵיׁש ָּכמֹוהּו .36 ְּבֶחֶדר. ַאְרָּבָעה ֵיׁש ָּכמֹוהּו .34 ֶׁשלֹו. ַהַגְרִעיִנים ֶאת ֶׁשאֹוְכִלים ֶּפַרח .33 ַהֵתיָבה. ֶאת ָּבָנה .32 ַלָצָבא. ֶׁשַׁשָיי .31

ַּכְפִרי. ֵאזֹור ְמגּוִרים .45 ִמ'ֵּכן'. ַהֵהֶפ .43 ָהְרִאָייה. ֵאיַבר .41 ִמ'ָזֵקן'. ַהֵהֶפ .39 (ר"ת). ֶנְחָמד מֹוֶרה .38 ַהְמכֹוִנית. ֶׁשל ַהֵחֶלק ֶהָחׁשּוב .37
ַּבִקיר. ָעקֹום ַמְסֵמר ֶׁשל סּוג .49 אֹוְכִלים. ֶׁשַהסּוִסים ָמה .47

המילה המשותפת? מה
ַהִמיָלה אֹוָתה ֶאת תֹוִסיפּו ִאם ִמיִלים. ָׁשלֹוׁש ֶׁשל ְקבּוצֹות ִלְפֵניֶכם

ַהִמיָלה? ַמִהי ִּביטּוי. אֹו מּוָׂשג ְתַקְּבלּו ַּבְקבּוָצה, ִמיָלה ְלכֺל
ֵּבית. - ִהיא ַהְמׁשּוֶתֶפת ַהִמיָלה ֶלֶחם. ֵסֶפר, ָמלֹון, ְלדּוְגָמה:

ְלַמָטה. ְּבַמְחָסן ַהִמיִלים תּוְכלּו ְלֵהיָעֵזר

_____________ ֶדֶר ֶנֶגף, ּבֹוַחן, .1

_____________ לֹוֵחם ַהְפָסַקת, ְיִדידּוִתית, .2

ַּבֲעֵלי _____________ ַנַעֵלי, ִׁשיעּוֵרי, .3

_____________ ִתיכֹון ִּכֶנֶרת, סּוף, .4

_____________ ַהָקִציר, ָהָאִסיף ָהָאִביב, .5

_____________ ֲעָסִקים, ֲעבֹוָדה הּוֶלֶדת, .6

_____________ ָיד, ָּבִסיס ֶרֶגל, .7

_____________ ַקל ִׁשיפֹון, ָלָבן, .8

ָים ֵאׁש / / ַּכדּור / ֶאֶבן ַּבִית / ַחג / / ֶלֶחם / יֹום



מאת אבי גלבוע
ְלַיד ָים ַהֶמַלח ִנְמֵצאת ְמָעַרת ַהֶמַלח ָהֲארּוָּכה 

ְּביֹוֵתר ָּבעֹוָלם. ִהיא ְּבאֹוֶר ֶׁשל יֹוֵתר ֵמֲעָׂשָרה 

ִקילֹוֶמְטִרים, ְוַהחֹוְקִרים ְמַגִלים עֹוד ָועֹוד 

ֲחָלִקים ֶׁשָלה.

"ֶזהּו ַאַחד ַהְמקֹומֹות ַהָיִפים ָּבעֹוָלם", אֹוְמִרים 

ַהחֹוְקִרים. "ִּבְגַלל ַהצּורֹות ַהְמַעְנְיינֹות ֶׁשֵיׁש 

ַּבְמָעָרה, ַמְרִגיִׁשים ָּכאן ְּכמֹו ַעל ּכֹוָכב ַאֵחר".

ֵּביְנַתִיים, ִאי-ֶאְפָׁשר ְלַבֵקר ַּבְמָעָרה ָהֲעָנִקית, 

ְועֹוד א ָידּוַע ָמַתי ִהיא ִתיָּפַתח ִלְמַבְקִרים.
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ְּכמֹו ַעל ּכֹוָכב ַאֵחר...

מאת יעקב כהן
ַחְקָלִאים ְּבֵעֶמק ַהַיְרֵדן ִגילּו ֶׁשַאְרָנבֹות ָׂשֶדה אֹוְכלֹות ֶאת ַהַמְנגֹו ֶׁשֵהם 

ְמַגְדִלים.

ְלַמָזָלם ֶׁשל ַהַחְקָלִאים, ָהַאְרָנבֹות א ְיכֹולֹות ְלַטֵּפס ַעל ָהֵעִצים, ָּכ ֶׁשֵהן 

אֹוְכלֹות ַרק ֶאת ַהֵּפירֹות ֶׁשנֹוְפִלים ֵמֶהם.

ַהְמַעְנֵיין הּוא ֶׁשַעד א ִמְזַמן, ַאְרָנבֹות ְּכָלל א ָאְכלּו ֵּפירֹות, ַא ְּבֵעֶמק 

ַהַיְרֵדן ֵהן ִׁשינּו ֶאת ַהַתְפִריט ֶׁשָלֶהן.

ַאַגב, ָהַאְרָנבֹות ְּבִּבְקַעת ַהַיְרֵדן ַמֲעִדיפֹות (רֹוצֹות יֹוֵתר) ִלְחיֹות ֵּבין ֲעֵצי 

ַהַמְנגֹו, ִמְּפֵני ֶׁשֶזה עֹוֵזר ָלֶהן ְלִהְסַתֵתר ֵמעֹופֹות דֹוְרִסים (טֹוְרִפים).

ִמי אֹוֵכל ָלֶהם ֶאת ַהַמְנגֹו?

מאת איילה שמעוני
ֶסֶקר ֶׁשַנֲעָׂשה ְּבִיְׂשָרֵאל ָמָצא 

ֶׁשַהַּבְמָּבה הּוא ַהֲחִטיף ַהִנְמָּכר 

ְּביֹוֵתר.

ַאַגב, רֹוְפִאים ְּבִיְׂשָרֵאל ּוָבעֹוָלם 

ַמְמִליִצים ָלֵתת ַּבְמָּבה ַלְיָלִדים, 

ִמְּפֵני ֶׁשִהיא ֲעׂשּוָייה ִמּבֹוְטִנים. 

ַהֶמְחָקִרים ַמְרִאים ֶׁשִאם 

אֹוְכִלים אֹוָתה ְּבִגיל ָצִעיר, ָאז 

א ְמַפְתִחים (יֹוְצִרים) ָאֶלְרְגָיה 

ְלּבֹוְטִנים.

ְוַהְמַנַצַחת ִהיא -
 ַהַּבְמָּבה

37

38

39

רוסלאן פאול 

ויקיפדיה


