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ְמַחְּפִׂשים ָמה
ָּבִאיְנֶטְרֶנט?

מאת שירה לוי
(ַנֲעָׂשה)  ֶׁשֶנֱעַר עֹוָלִמי ֶסֶקר

ְמַחְּפִׂשים ֶׁשֲאָנִׁשים ָמָצא ָלַאֲחרֹוָנה

ָּבִאיְנֶטְרֶנט. ִחיּוִבִיים ִסיּפּוִרים

ֲחָדׁשֹות ִלְׁשמֹוַע ִנְמַאס "ַלֲאָנִׁשים

ַעל ַהקֹורֹוָנה", ְּכמֹו טֹובֹות, א

ְלִתְקׁשֹוֶרת מּוְמִחים אֹוְמִרים

טֹובֹות ְוִאיְנֶטְרֶנט. "ֲחָדׁשֹות

ְוָלֵכן טֹוָבה ַהְרָגָׁשה ָלנּו נֹוְתנֹות

אֹוָתן". ְמַחְּפִׂשים ֲאַנְחנּו
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ָלַאֲחרֹוָנה ַׁשְגִרירּות (ָּפַתח) ָחַנ ַלִּפיד, ָיִאיר ַׂשר ַהחּוץ,

* ַהְמִדינֹות ֵּבין ָׁשלֹום ְלַאַחר ֲחִתיַמת ֶהְסֵּכם ְּבַּבְחֵרְיין,

ַעל ַנְחתֹום "ְּבָקרֹוב ַהַׂשר. ָאַמר ִהיְסטֹוִרי", "ֶזהּו יֹום

* ְנַצֵיין, מּוְסְלִמיֹות" ְמִדינֹות עֹוד ִעם ָׁשלֹום ֶהְסֵּכֵמי

ַהָׁשלֹום ְמַחְזקֹות ֶאת ּוִמְצַרִים ַיְרֵדן ַגם ֵאֶלה, ֶׁשְּבָיִמים

* ִיְׂשָרֵאל (ֶׁשֵיׁש) ִעם ַהַקָיים

ַהָּבָאה? ַהְמִדיָנה ִתְהֶיה 3ִמי

   

הבייסבול לנבחרת גדולה הצלחה

גליק רונן מאת
ישראל זכתה נבחרת הבייסבול של

אירופה, באליפות כסף במדליית

שעבר. בחודש (היתה) שנערכה

טובה", שאנחנו קבוצה "הראנו

הנבחרת. מאמן הופמן, ג'יי אומר

את יותר להכיר ירצו הישראלים שלנו, ההצלחה שבזכות מקווים "אנחנו

המשחק היפה הזה".

ֳא

  לבייסבול הישראלית האגודה אתר



העורך משולחן
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כותבים... קוראים

ֵׂשיָער ִלְתרֹום רֹוָצה ֲאִני ַגם
ֵׂשיָער. ֶׁשתֹוְרִמים ֲאָנִׁשים ַעל ְּכַתְבֶתם 360 ְּבִגיָליֹון

אֹותֹו. ִלְתרֹום ְּכֵדי ֵׂשיָער ְלַהֲאִרי ֶהְחַלְטִתי ִּבְזכּות ַהַּכָתָבה,

ָארֹו ַמְסִּפיק. ִיְהֶיה ֶׁשהּוא ְמַחָּכה ַוֲאִני ָקָצר, ְקָצת ֶׁשִלי ַעְכָׁשיו ַהֵׂשיָער

טבריה קורמן, נעה

ְמאֹוד ָעצּוב
ְסָפִרים. אֹו ַיְלקּוִטים ָלֶהם ֶׁשֵאין ַתְלִמיִדים ַעל 362 ְּבִעיתֹון ִמְסָּפר ָקָראִתי

ְּכֵדי ָהֵאֶלה ַלֲעזֹור ַלַתְלִמיִדים ְצִריָכה ַהֶמְמָׁשָלה ְלַדְעִתי, ֶזה. ַעל ִלְקרֹוא ָעצּוב ֶזה

.ֶׁשָצִרי ְּכמֹו ִלְלמֹוד ֶׁשיּוְכלּו

נצרת אכברייה, רים

ָיֶפה ְוא ִטְבִעי א
('ַיְנׁשּוף' 'ָׁשְתָלה' ָּבְרחֹובֹות ֶּפַתח-ִתְקָווה ֶׁשִעיִרַיית ִמְּפַלְסִטיק ָהֵעִצים ַעל ָקָראִתי

.(362

(א ִמְתַנְגִדים ֶׁשֵהם ַהתֹוָׁשִבים צֹוְדִקים ְלַדְעִתי, זֹאת. ָעׂשּו ָלָמה ֵהם ְמִביָנה א ֲאִני

ָיֶפה. ְוא ִטְבִעי ָהֵאֶלה. ֶזה א ָלֵעִצים ְּבַעד)

הרצליה סומך, נעמה

ֶּכֶסף ָחַסְכנּו ָּכ
ָהֲאִריָזה. ַהַתֲאִרי ֶׁשַעל ִּבְגַלל אֹוֶכל זֹוְרִקים ֶׁשֲאָנִׁשים ַּכָתָבה ָהְיָתה 362 ְּב'ַיְנׁשּוף'

ָעָבר. ֶׁשלֹו ֶׁשַהַתֲאִרי ִּבְגַלל ַרק אֹוֶכל זֹוְרִקים ֲאַנְחנּו ַגם ִאם ַּבַּבִית ָּבַדְקנּו

ָזַרְקנּו א ַהַּכָתָבה, ִּבְזכּות ָעָבר. ֶׁשָלֶהם ֶׁשַהַתֲאִרי מּוָצִרים ְׁשֵני ַּבְמָקֵרר ָמָצאנּו

ַלֶזֶבל. אֹוָתם

ַלַּפח ְסָתם. אֹוֶכל ָזַרְקנּו א ְוַגם ֶּכֶסף ָלנּו ָחַס ֶזה ַהַּכָתָבה. ַעל תֹוָדה

נתניה חלימי, איתן

ַהָׁשלֹום
ָחׁשּוב ְלכּוָלם

ֶׁשחֹוֵׁשב  ָאָדם ָּבעֹוָלם ֵאין

יֹוֵתר) ַעל  (טֹוָבה ֲעִדיָפה ֶׁשִמְלָחָמה

ָׁשלֹום.

ֶנֱהָרִגים ֲאָנִׁשים ְּבִמְלָחָמה,

ְוכֹל ֶנֱהָרִסים ָּבִתים ְוִנְפָצִעים,

סֹוְבִלים. ַהְצָדִדים

ֵּבין ָׁשלֹום ֵיׁש ַּכֲאֶׁשר ְלעּוַמת זֹאת,

ַמְרִוויִחים. ַתָייִרים ּכּוָלם ְמִדינֹות,

ִלְמִדיָנה, ְמִדינֹות ַמִגיִעים ִמְמִדיָנה

ָועֹוד. ְועֹוד ַלְׁשִנָייה ַאַחת עֹוְזרֹות

ְמִדינֹות ָהַאֲחרֹונֹות, ַּבְׁשָנַתִיים

ֶׁשְּכַדאי ְמִבינֹות מּוְסְלִמיֹות

ִיְׂשָרֵאל. ִעם ָׁשלֹום ַלֲעׂשֹות

ֲעָסִקים ַאְנֵׁשי ְּכָבר רֹוִאים

ְלָכאן, ַמִגיִעים ָהֵאֶלה ֵמַהְמִדינֹות

ֶהְסֵּכֵמי ְּבִלי ְּפעּוָלה. ְּכֵדי ְלַׁשֵתף

ָהָיה ֶאְפָׁשִרי. א ֶזה ַהָׁשלֹום,

ָּבֵאזֹור ְמִדינֹות ֲעַדִיין ֵיׁש ָנכֹון,

ִעם ָׁשלֹום ַלֲעׂשֹות ֶׁשא רֹוצֹות

ְגדֹוָלה ָטעּות ֲאָבל זֹו ִיְׂשָרֵאל,

ֶׁשָלֶהן.

ְמִדיָנה זֹו ְלָבנֹון. ֶאת ְראּו, ְלָמָׁשל,

(ְלֵהָהֵרס)  ְלִהְתמֹוֵטט ֶׁשעֹוֶמֶדת

ָהָיה ִאם ַּכְלָּכִליֹות. ְּבָעיֹות ִּבְגַלל

ִיְׂשָרֵאל, ִעם ָׁשלֹום ֶהְסֵּכם ָלה

יֹוֵתר. טֹוב ָהָיה ֶׁשָלה ַהַמָצב

ַהסּוִרים ֶׁשַהְלָבנֹוִנים, ְנַקֶווה

ֶאת ְיַקְּבלּו ְוַהָפַלְסִטיִנים,

ַגם ְוַיֲעׂשּו ַהְנכֹונֹות, ַהַהְחָלטֹות

ִיְׂשָרֵאל. ִעם ָׁשלֹום ֵהם

צדקא, יגאל
עורך
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ְלִיְׂשָרֵאל.  ְּבִטיסֹות (ִהְתִחיָלה) ֵהֵחָלה ֶׁשל ִמְצַרִים ַהְתעּוָפה ◄ ֶחְבַרת
ְׁשֵתי ֵּבין ֶׁשַהְקָׁשִרים ִסיָמן ְלָכ עֹוד ֶׁשל ַהְפָסָקה. ֶזהּו ָׁשִנים ֶעְׂשרֹות ְלַאַחר זֹאת

יֹוֵתר). ְלטֹוִבים (הֹוְפִכים ִמְׁשַתְּפִרים ַהְמִדינֹות

ֲחׁשּוִבים.  ַהְיי-ֶטק ֶמְרְּכֵזי ֵהן ִוירּוָׁשַלִים ֵתל-ָאִביב עֹוָלִמי: ◄ ֶמְחָקר
ֶחְברֹות ְּבִמְסָּפר ָּבעֹוָלם ַהֲחִמיִׁשי ְוַהִׁשיִׁשי ַּבְמקֹומֹות ִנְמָצאֹות ֵאֶלה  "ָעִרים

ְׁשֵתי ִנְמָצאֹות ָהִראׁשֹוִנים ַּבְמקֹומֹות ַהֶמְחָקר. עֹוְרֵכי ֶׁשָּבֶהן", אֹוְמִרים ַהַהְיי-ֶטק

ּוֵּבְייִג'ין. לֹוְנדֹון ְוַאֲחֵריֶהן ְּבַאְרצֹות ַהְּבִרית ָעִרים

ֶהְחִליט  ָּכ ָּבאּוִניֶבְרִסיָטה. ִלְלמֹוד ְלָנִׁשים ַמְרִׁשים א ◄ ְּבַאְפָגִניְסָטן
ַהָזָקן. ֶאת ְלַגֵלַח ִלְגָבִרים ַמְרֶׁשה א ַגם ַהִׁשְלטֹון ַּבְמִדיָנה. ֶהָחָדׁש ַהִׁשְלטֹון

ַהְּבִריאּות  ֶׁשִמְׂשָרד (אֹוְמִרים) טֹוֲעִנים ָׂשִרים ַּבֶמְמָׁשָלה ְמבּוְלָּבִלים". ◄ "ֲאַנְחנּו
ִאם יֹוְדִעים ָתִמיד א ְוֲאַנְחנּו ַעל ַהקֹורֹוָנה. "ֶזה ְמַבְלֵּבל ְמדּוָייק ֵמיָדע נֹוֵתן א

אֹוְמִרים. ֵהם ְנכֹונֹות", ֶׁשָלנּו ַהַהְחָלטֹות

ִיְהיּו ַחְׁשַמִליֹות.  ָּבה ַהְמכֹוִניֹות ֶׁשּכֺל ַהְמִדיָנה ָהִראׁשֹוָנה ◄ נֹוְרֶבְגָיה ִתְהֶיה
ַחְׁשַמִליֹות. ֶׁשֵאיָנן ְמכֹוִניֹות ִלְמּכֹור ִיְהֶיה ָאסּור ,2025 ֶׁשִמְׁשַנת הֹוִדיָעה ַהֶמְמָׁשָלה

ָעִרים  ָראֵׁשי ְמַבְקִׁשים ָּכ ְלִהְתַחֵסן". ַהתֹוָׁשִבים ֶאת ְלַׁשְכֵנַע ָלנּו ◄ "ִעְזרּו
ִחיסּון ִקיְּבלּו ֵמָהֶאְזָרִחים ָהֲעָרִבים ְׁשִליׁש ַרק ַהיֹום, ַעד ֵמַהֶמְמָׁשָלה. ֲעָרִביֹות

ְׁשִליִׁשי.
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ַיְנׁשּוףַיְנׁשּוף

ּוָבעֹוָלם. ְּבִיְׂשָרֵאל ִמַּפַעם ְלַפַעם ְלִהְתָּפֵרץ ַמְמִׁשי ַהקֹורֹוָנה ִוירּוס

ֶנֶגד ַהִווירּוס. ִחיסּון ִקיְּבלּו ֲאָנִׁשים ֶׁשא ֵאֶצל ְּבִעיָקר קֹוֶרה ֶזה

ְלִהְתַחֵסן? ֲאָנִׁשים ְלַחֵייב ָצִרי ַהִאם

ְּבַעד
ִמְתַחְסִנים, ֶׁשא ֲאָנִׁשים ִּבְגַלל •

ֵהם  ִאם ַקֶייֶמת. ֲעַדִיין ַהַמֲחָלה  

ַהִסיּכּוִיים ְלִהְתָּפְרצּות  ִיְתַחְסנּו,

ְמאֹוד. ֵייְרדּו ַהַמֲחָלה,

ּכֹל ֶאת • ַהא-ְמחּוָסִנים ְמַסְּכִנים

ַעְצָמם.  ַרק ֶאת ְוא ַהִציּבּור,

ּכּוָלם,  ַעל ְלָהֵגן ְּכֵדי ָלֵכן,

אֹוָתם  ְלַחֵייב ְצִריָכה ַהֶמְמָׁשָלה

ְלִהְתַחֵסן.

חֹוְׁשִבים?  ַאֶתם ָמה

ֶנֶגד
אֹו ִמיֶׁשהּו ְלַחֵייב ִאי-ֶאְפָׁשר •

ַהְּפָרִטי  ַּבגּוף ְזִריָקה ְלַקֵּבל ִמיֶׁשִהי

ֶׁשָלֶהם.

ֶנֱחַלׁש ְּכָבר ַהִווירּוס ְּבִיְׂשָרֵאל, •

ֶנְגדֹו. ְלִהְתַחֵסן ָצִרי א ְוָלֵכן

ַמֲאִמיִנים א ֶׁשְּכָלל ֲאָנִׁשים ֵיׁש •

ְלַהְכִריַח  ְוִאי-ֶאְפָׁשר ְּבִחיסּוִנים,

א  ֶׁשֵהם ַמֶׁשהּו ַלֲעׂשֹות אֹוָתם

ּבֹו. ַמֲאִמיִנים

9



צדקא יגאל מאת
ַלִּפיד, ָיִאיר ַהחּוץ, ַׂשר

ָלַאֲחרֹוָנה  (ָעָׂשה) ָעַר

ְּבַּבְחֵרְיין ִראׁשֹון ִּביקּור

ָּבה  (ָּפַתח) ְוָחַנ

ַׁשְגִרירּות.

יֹום ִהיְסטֹוִרי "ֶזהּו

ָאַמר ִתְקָווה", ּוָמֵלא

"ְּבָקרֹוב ַלִּפיד. ַהַׂשר

(נֹוֶתֶנת) ֶאת  מֹוִׁשיָטה ִיְׂשָרֵאל מּוְסְלִמיֹות. ְּבעֹוד ְמִדינֹות ַׁשְגִרירּויֹות ִנְפַתח

ְלכּוָלם ָחׁשּוב ָדָבר הּוא ַהָׁשלֹום ַהמּוְסְלִמיֹות. ַהְמִדינֹות ְלכֹל ְלָׁשלֹום ָיָדה

אֹותֹו". ְלַהִׂשיג ְּכֵדי ַהּכֹל ַלֲעׂשֹות ַחָייִבים ְוכּוָלנּו

ַהֶאִמירּויֹות ִאיחּוד ִעם ֶהְסֵּכִמים ַעל ָחְתָמה ִיְׂשָרֵאל ְּכָׁשָנה, ִלְפֵני ַּכָזכּור,

ֶׁשל ַהֶדֶר ְלִהְצָטְרפּות ֶאת ָּפְתחּו ֶהְסֵּכִמים ֵאֶלה ַּבְחֵרְיין. ְוִעם ָהֲעָרִביֹות

ִיְׂשָרֵאל. ִעם ְלָׁשלֹום נֹוָספֹות מּוְסְלִמיֹות ְמִדינֹות

ֵאֶלה, ִּבְמִדינֹות ְלַבֵקר ִיְׂשְרֵאִלים ְלַתָייִרים (נֹוְתִנים) ְמַאְפְׁשִרים ַהֶהְסֵּכִמים

ֵמַהָׁשלֹום, ֶנֱהִנים ֲעָסִקים ַאְנֵׁשי ַגם ְּבִיְׂשָרֵאל. ְלַבֵקר ַעָרִבִיים ּוְלַתָייִרים

ּוְמַעְנְייִנים. ֲחָדִׁשים ְּפעּוָלה ִׁשיתּוֵפי (עֹוִׂשים) ְויֹוְצִרים
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גליק רונן מאת
ָלַאֲחרֹוָנה ֶׁשָנַאם ָחׁשּוב ִּבְנאּום

ג'ֹוְנסֹון, ּבֹוִריס ִהְזִּכיר ָּבאּו"ם,

ֶאת ֶמְמֶׁשֶלת ַאְנְגִלָיה, רֹאׁש

ִמתֹוְכִנית ַהְצַפְרֵדַע ֵקְרִמיט

"ַהַחּבּוּבֹות".

ֶמְרָּכִזית ֶׁשהּוא ְדמּות ֵקְרִמיט,

ָירֹוק". ִלְהיֹות "א ַקל ִׁשיר ְּבֵׁשם: ָהָיה ָׁשר ַּבתֹוְכִנית,

ִלְהיֹות ַקל "ֶזה ג'ֹוְנסֹון. ָאַמר ָטָעה",  "ֵקְרִמיט ַהְצַפְרֵדַע

'ָירֹוק'".

'ְירּוִקים' ִלְהיֹות ְצִריִכים ֶׁשּכּוָלנּו לֹוַמר הּוא ִהְתַּכֵוון

ַעל ַהִדיּבּור ִמְתָּבֵרר, ֶׁשִּבְזכּות ָהָאֶרץ. ַּכדּור ַעל  ְוִלְׁשמֹור

ָּבעֹוָלם. ַרִּבים ֲאָנִׁשים ִעְנֵיין ג'ֹוְנסֹון ֶׁשל ַהְנאּום ֵקְרִמיט,

ָּכבֹוד ְלֵבית
ַהחֹוִלים 'סֹורֹוָקה'

ָטָעה ַהְצַפְרֵדַע ֵקְרִמיט

שמעוני איילה מאת
ֵּבית  (ָעָׂשה) ָעַר ֶׁשָעָבר, ַּבחֹוֶדׁש

ֶׁשִּבְבֵאר-ֶׁשַבע 'סֹורֹוָקה' ַהחֹוִלים

ְּביֹוֵתר. ָּפׁשּוט) (א ִניתּוַח ְמסּוָּב

זּוג ַהחֹוִלים ִהְפִרידּו ֵּבית רֹוְפֵאי

ְּכֶׁשָהָראִׁשים ֶׁשנֹוְלדּו ְתאֹומֹות

ְמחּוָּבִרים. ֶׁשָלֶהן

ַהְרֵּבה)  קֹוֶרה (א ָנִדיר ַהִניתּוַח

ָּכמֹוהּו. 20 ַרק ָהיּו ּוָבעֹוָלם ְּביֹוֵתר,

אֹות הּוא ַהמּוְצָלח "ַהִניתּוַח

ְוָלרֹוְפִאים ַהחֹוִלים ְלֵבית ָּכבֹוד

ִגידֹון, ִמיִקי ד"ר ָאַמר ֶׁשָלנּו",

ַּבִניתּוַח ֶׁשִהְׁשַתֵתף ַהְמַנְתִחים ַאַחד

ֵמ-50 ְמַנְתִחים  "יֹוֵתר .ַהְמסּוָּב

ַּבִניתּוַח ַהְיָלדֹות ְׁשֵתי ַעל ָעְבדּו

ְלֶזה ַרּבֹות. ִהְתּכֹוַננּו ָׁשעֹות ֶׁשָאַר

ֶׁשל ְוַהִהְתַרְגׁשּות חֹוָדִׁשים, ַּכָמה

ְלַאַחר ְמאֹוד). (ְגדֹוָלה ֲעצּוָמה ּכּוָלנּו

ִעם ְּבַיַחד ָּבכּו רֹוְפִאים ַהִניתּוַח,

ֶׁשָלֶהם ֶׁשָראּו ֶאת ַהְיָלדֹות ַההֹוִרים,

ְּבִנְפָרד.  ַּבַּפַעם ָהִראׁשֹוָנה

ַּבֲעבֹוָדה ַהִׂשיא ֶזהּו ִּבְׁשִביִלי,

ַמֲאִמין ֲאִני ֶׁשִלי. ַהִמְקצֹוִעית

ְרִגיִלים ַחִיים ִיְחיּו ֶׁשַהְיָלדֹות

ְלַגְמֵרי".

ַּכָמה ַעד ַמְרֶאה ַהֶזה "ַהִניתּוַח

טֹוָבה", ְּבִיְׂשָרֵאל ָהְרפּוָאה

ָּבעֹוָלם. רֹוְפִאים אֹוְמִרים

11

12 ַהָּבָאה? ַהְמִדיָנה ִתְהֶיה 10ִמי
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גלבוע אבי מאת
המציאה 'וֹוֶטְרֵג'ן' בשם ישראלית חברה

אוויר. ֵמַה... מים שמייצר מכשיר

שהמכשיר יכול הוא פירוש הדבר

בעולם, המים בעיית את לפתור

במיוחד באזורים יבשים.

(קבע, תיאר) מגזין  הגדיר זו ִמִסיבה

ההמצאה את האמריקני, 'טיים'

בעולם'. החשובות ביותר כ'אחת

מים, של קטנות טיפות יש "באוויר

רואים", מסביר לא שאנחנו אפילו

"המכשיר שלנו 'תופס' את  אבישר. דרור פרופסור (המציא) את המכשיר ביחד עם שפיתח אופיר-ענבר, שני

לשתות". שאפשר למים אותן והופך האלה הטיפות

מים. להם מספיק אין שכרגע בעולם, אנשים מיליוני למאות תעזור שלהם שההמצאה ב'ווטרג'ן' בטוחים
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בעולם" החשובות "אחת - ישראלית המצאה

ִׂשיא עֹוד
ְּבִיְׂשָרֵאל ִייָׁשֵבר

ֶׁשָלֶכם ָלַרְעיֹון ְמַחָּכה ַהֲחָלִלית

גרינברג עמית מאת
ְּבִיְׂשָרֵאל. ְּבָקרֹוב ִייָּבֶנה ָחָדׁש ִמְגָדל

קֹומֹות,  56 ִיְהֶיה ְּבגֹוַבה ֶׁשל הּוא

ַּבְמִדיָנה. ַהגֹוָבה ִׂשיא ֶאת ְוִיְׁשּבֹור

ֶׁשְלַיד ָּבִעיר ֶנֶׁשר ִייָּבֶנה הּוא

ִלְמגּוִרים, ִדירֹות ְוִיְהיּו ּבֹו ֵחיָפה,

ִמְסָחר. ְוִׁשְטֵחי ִמְׂשָרִדים

ָּפאְרק ִיְהֶיה ַהָגבֹוַה ַלִּבְנָיין ִמָסִביב

ִמְׂשָחִקים. ּוִמְגְרֵׁשי ָגדֹול

מאת יעקב כהן
ַהֲחָלִלית

ַהִיְׂשְרֵאִלית

ַהֲחָדָׁשה,

,'2 'ְּבֵראִׁשית

ַלָיֵרַח ָתטּוס

ָׁשִנים.  ְּכ-3 ְּבעֹוד

אּוָלם, ֶצֶוות

ְּכָבר ַהֲחָלִלית

ַמְדָעִנים ַמְזִמין

ַגם ַחָייִבים ִלְהיֹות ֶׁשֵהם ַּכמּוָבן, ֶּבָחָלל. ַרֲעיֹונֹות ְלִניסּוִיים ִלְׁשלֹוַח ְוֶאְזָרִחים

ַמָדִעִיים. ַרק ְוא ִחינּוִכִיים

(ִאְרגּון)  ֵמֲעמּוַתת ַדָמִרי, אֹוֵמר ְּכִפיר ֶׁשָלנּו", ַהֲחָלִלית ֶאת ֵסֶפר ְיַלּוּו "ָּבֵתי

ַהַתְלִמיִדים ֶאת ְלַחֵּבר רֹוִצים "ֲאַנְחנּו ַהֲחָלִלית. ֶאת ֶׁשּבֹוָנה ,SpaceIL

ְוֶלָעִתיד". ַלַמָדע

ְּבנֹוֶבְמֶּבר. ַה-15 הּוא ַהָצעֹות ְלַהָגַׁשת ָהַאֲחרֹון (ְזַמן) ַהמֹוֵעד ֵלב, ִׂשימּו

13
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    חיים צח, לע"מ



גלבוע אבי מאת
הם לאחרונה, מאוד. חמה מדבר מדינת היא דובאי

חום)  (מעלות הטמפרטורות את להוריד שיטה מצאו

הקטנה. במדינתם

אליהם רחפנים שולחים הם עננים, עם יש יום כאשר

הגשם  (עושים) לטיפות גורמים הרחפנים מיוחדים.

לגשם, ולהפוך לאלה אלה להתחבר העננים שבתוך

קצר. את החום לזמן שמוריד

בשנה. בודדים בימים רק (טוב) הזה יעיל הרעיון ולכן שבדובאי כמעט ואין עננים היא הזו הבעיה בשיטה

יורד גשם בדובאי? איך
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ַהְקַטִנים ַלָצִּבים ַתַעְזרּו ַאל

ומחשבים סביבה גלבועמדע, אבי בעריכת

ֶהְבֵדל17 ַמֲעלֹות 30
גליק רונן מאת

הּוא ַאֶלְּכַסְנְדרֹוִביץ' אֹור ד"ר

ַּבֶטְכִניֹון.  ֲאִוויר) (ֶמֶזג ַאְקִלים חֹוֵקר

ֶהְבֵדֵלי ֶאת ָלַאֲחרֹוָנה ָּבַדק הּוא

ָמקֹום  ֶׁשֵּבין (ַמֲעלֹות) ַהֶטְמֶּפָרטּורֹות

ֵצל.  ְּבִלי ְלָמקֹום (ִעם ֵצל) מּוָצל

ִּבְמקֹומֹות ְמכֹוִניֹות ְׁשֵתי ָׂשם הּוא

ַּבחֹום ֶׁשַהֶהְבֵדִלים ְוִגיָלה ׁשֹוִנים,

ְגדֹוִלים. ָהיּו ַהְמכֹוִניֹות ֶׁשְּבתֹו

ַּבֶׁשֶמׁש ֶׁשָהְיָתה ַּבְמכֹוִנית "ַהחֹום

ְוִאילּו  ,ְּבֵעֶר ַמֲעלֹות ְל-60 ִהִגיַע

ִהִגיַע ַהחֹום ַהְׁשִנָייה, ַּבְמכֹוִנית

ַעל  ַמְרֶאה ֶזה .ְּבֵעֶר ַמֲעלֹות ְל-30

אֹוֵמר. הּוא ַהֵצל", ֶׁשל ַהֲחִׁשיבּות

ֵצל ַמְסִּפיק ֵאין ְּבִיְׂשָרֵאל ְלַדְעתֹו,

א טֹוב. ָדָבר ְוֶזה

ְלַהְרֵּבה ִלְדאֹוג ְצִריכֹות "ָהִעיִריֹות

ָנִעים ִיְהֶיה ֶׁשַלתֹוָׁשִבים ְּכֵדי ֵצל,

אֹוֵמר. הּוא יֹוֵתר",

שמעוני איילה מאת
ָצִּבים ֵהם ֵאֶלה ַהחֹוף. זֹוֲחִלים ַעל ְקַטִנים ָצִּבים ִלְראֹות ֶאְפָׁשר ִלְפָעִמים

ָהִראׁשֹוָנה  ַּבַּפַעם ַהָים ֶאל ַהחֹוף, ְוהֹוְלִכים ֶׁשַעל ֵמַהֵּביִצים (ָיְצאּו) ֶׁשָּבְקעּו

ְּבַחֵייֶהם.

ְמאֹוד. ָלֶהם ֲחׁשּוָבה ֶׁשַהֲהִליָכה ַהזֹו ִמְתָּבֵרר,

(ּבֹוִנים) ֶאת  ֵהם ְּבֶעֶצם ְמַפְתִחים עֹוִׂשים, ֶׁשֵהם ַהֶזה ַהָקָטן "ַּבֶמְרָחק

ָחׁשּוב "ֶזה ְוַהַגִנים'. ַהֶטַבע ֵמ'ָרׁשּות ַגן-ְפֵרְנְקל ֲהַדס אֹוֶמֶרת ַהְׁשִריִרים",

ֶאת זֹוְכרֹות ַהָצבֹות ַּבֶדֶר ַהְקָצָרה ַהזֹו, ֵכן, ְּכמֹו ַּבַמִים. ַהַחִיים ְלֶהְמֵׁש ָלֶהם

ֵּביִצים". ְלַהִטיל ְּכֵדי ַלֲחזֹור ְלֵהיָכן ְויֹוְדעֹות ַהחֹוף,

ָלֶהם ְתנּו ָלֶהם. ַתַעְזרּו ַאל ַהחֹוף, ַעל ָצִּבים ְקַטִנים ַאֶתם רֹוִאים ִאם ָאז

ַהַמִים. ֶאל ְלַבד ְלַהִגיַע

ֳא 16
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מאת יעקב כהן
הכוורות מצב האחרונות, בשנים

בכל שנה, מתות בעולם אינו טוב.

בכל  (חצי) מהדבורים כמחצית

מה יודעים לא הדבוראים כוורת.

שנוסו והפתרונות לכך הסיבה

הצליחו. לא היום, עד אותם) (שניסו

 Beewise חברה ישראלית בשם

פתרון  לה (אומרת) שיש טוענת

המציאה כוורת מוצלח. היא

על לשמור שמצליחה רובוטית

הדבורים.

מיליוני כזו חיות כוורת בכל

בודק הרובוט כאשר דבורים

(בין) הדבורים,  יש מחלה בקרב אם

(חום) בכוורת  הטמפרטורה אם

אם יש להן (נכונה), מתאימה

מספיק אוכל ועוד.

את דבש) (מוציא הרובוט גם רֹוֶדה

יד אדם. מגע ללא הדבש מהכוורת

לנהל את יכול "כך הדבוראי

סער אומר מרחוק", שלו הכוורות

(מקים) החברה.  מייסד ספרא,

שדבורים מכך כסף יפסיד לא "הוא

ימותו, מפני שהכוורת שלנו מונעת

נותנת) תמותה (מוות) של  (לא

דבורים".

מלהיבה הישראלית ההמצאה

בעולם. דבורים מגדלי

הכוורות נוכל לנהל את "עכשיו

שיקרה לדבורים בלי לפחד שלנו

אומרים. הם רע", משהו שלנו

וחקלאות בריאות ארגוני גם

של בהמצאה מתעניינים בעולם

.Beewise

"הדבורים

מאוד חשובות

ולטבע לחקלאות

העולם", בכל

מומחים אומרים

הסביבה. לאיכות

'אחראיות' "הן

של להתפתחות

ופרחים עצים

להתקיים יכול לא והטבע רבים,

הרובוטית הכוורת דבורים. ללא

תקווה  לנו Beewise נותנת של

וכך יגדל בעולם הדבורים שמספר

הטבע". ימשיכו לשמור על הן

חברות  שכל ב-Beewise בטוחים

ירכשו הגדולות בעולם הדבש

הרובוטית  הכוורת (יקנו) את

שלהם.

עוזרים לדבוראים לא רק "אנחנו

הם אומרים. שמייצרים דבש",

לסביבה ולטבע עוזרים "אנחנו גם

בעולם".

רובוטית כוורת חדש:
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ֲעֵליֶהם. ָלֶכם ְּכֵדי ְלַסֵּפר ָּכאן ֲאַנְחנּו ַמִּכיִרים. ְמַעִטים ֶׁשַרק ְמיּוָחִדים ַּבָׁשָנה ָיִמים ֵיׁש

ַהֲהִליָכה ַהֵּבין-ְלאּוִמי  יֹום – ְּבאֹוְקטֹוֶּבר 26
ֲאָנִׁשים ְמַעט א ָלֵכן, ַהֲהִליָכה. הּוא ְּביֹוֵתר ַהְּבִריִאים ֵמַעְנֵפי ַהְסּפֹוְרט ֶאָחד

ּוַבָּפאְרִקים. ָּבְרחֹובֹות צֹוֲעִדים

ָלֵצאת ֲאָנִׁשים ְלעֹוֵדד ְמיּוָחד, ְּכֵדי יֹום ְּבִריאּוִתית ֵיׁש ַלֲהִליָכה זֹו, ִמִסיָּבה

ִלְצִעיָדה.

הֹוְלִכים. ָּפׁשּוט ַהֶזה? ַהיֹום  ֵאי חֹוְגִגים ֶאת

ַהְרֵּבה ְּבִריאּות! ּוְלכּוָלנּו ָלֶכם ְוֶׁשִיְהֶיה ָּבֶרֶגל, ַהֵסֶפר ְוַלֲעבֹוָדה ְלֵבית הֹוְלִכים

19
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בשנה מיוחדים ימים

 רויטרס



ברזיל חופי את מנקה ילדה
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זה? מה

העולם ומכל ומשם מכאן סיפורים

ההרים. אייל – מפתיע אורח האיטלקים הגיע ים בַאְלּפִ קטן למלון

"כמובן שמיהרנו שבתמונה. האורחות שתי סיפרו ויפה", היה גדול "הוא

אותו". לצלם

הם ולפעמים איילים, של רבים עדרים חיים האיטלקים באלפים

לתיירים. מתקרבים

בת רק מברזיל גומז נינה

4 וכבר הפכה לסמל עבור 

הסביבה. איכות אנשי (בשביל)

מאשפה הצעירה מנקה נינה

המים את הים, וגם חופי את

החופים. שליד

עולם נקי", "אנחנו רוצים

כמוני, "עשו נינה. אומרת

הטבע שלכם. הסביבה את ונקו

לכם על כך". (יגיד תודה) יֹודה

עוד אוספת נינה בתמונה:

בים. (מלכלכת) מזהמת שקית

למלון הגיע מפתיע אורח

23

2122

(עושה) לנו  גורם הטבע לפעמים

בו שיש לנו מרֶאה הוא לחייך.

ויצירתיות אומנות יותר הרבה

חושבים. שאנחנו ממה

בגינה זה מצא את אחד איכר

האם זה  (חשב): ותהה  שלו...

פרפר? או שדה תות



העולם ברחבי רויטרס כתבי מאת ֳא
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לשניים נבקעה האונייה

הצוק שעל חייבתהכפר ההצגה
להימשך

באיטליה. גבוה (סלע ענק) על צוק נמצא ָמַנרֹוָלה הכפר

יין. ובייצור ְּבַדִיג (עבדו) בעבר, אנשי הכפר עסקו

הצבעוני  לכפר (התחילו) להגיע רבים החלו תיירים בשנים האחרונות,

בתיירות. לעסוק עברו ותושביו הזה,

אומרים יין", בהכנת הרבה יותר מאשר בדיג או מרוויחים "בתיירות

יותר". ונחמדה קלה עבודה גם "זו התושבים.

ותושבי להגיע הפסיקו התיירים הקורונה, בגלל אלה, בימים אולם,

עבודה. ללא (נשארו) נותרו הכפר

אלא אוניות, בתמונה זה לא שתי שרואים מה

חלקים. לשני (נשברה) שנבקעה אחת אונייה

על שרטון עלתה שהאונייה קרה לאחר זה

ליד חופי יפן. למים) מתחת (סלע

ולא ריקה היתה האונייה המזל, למרבה

בנפט. המים את (לכלכה) זיהמה

פסטיבלים הברית יש בארצות

עם סוסים, ובמרכזן שונים

רודיאו  (בעיקרן) תחרויות

(רכיבה על סוסים).

מתקיימים לתחרויות, בנוסף

המשתתפים רבים. כך, אירועים

(רואים)  צופים רק לא

גם בתחרויות, אלא נהנים

מתקני אוכל, דוכני ממצעדים,

ועוד. שעשועים

(קאובוי) מנסה  בוקר בתמונה:

זמן קופצני סוס על להישאר

ככל האפשר. רב

24
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טּוָאֵלט ְּב...ְנָייר ִמְתַעְנֵיין ָהעֹוָלם
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קצר סיפור

ַהחֹוֵזר ַהִמְבָחן
ִלְלמֹוד. ָאֲהבּו א ַהַתְלִמיִדים ַאְרַּבַעת

ַּכדּוֶרֶגל  ְלַׂשֵחק (ָרצּו יֹוֵתר) ֶהֱעִדיפּו ֵהם

ְמאּוָחר. ַּבַלְיָלה ַעד ּוְלַבלֹות ְוַכדּוְרַסל

ַהִמְבָחן ַעל ִמַדי יֹוֵתר א ָחְׁשבּו ֵהם

ֵאָליו. ְלִהְתּכֹוֵנן ְצִריִכים ָהיּו ֶׁשֵהם

ַחְבֵרי ַהִּכיָתה ְׁשָאר ֶאת ָראּו ֵהם

ָׂשמּו (א ְוִהְתַעְלמּו ַהְזַמן, ּכֹל לֹוְמִדים

ֶׁשָלֶהם. ֵמָהֵעצֹות ֵלב)

ַּבִמְבָחן",  ַתְצִליחּו) (א ִתיָּכְׁשלּו "ַאֶתם

ָחׁשּוב ַהֶזה "ַהִמְבָחן ָלֶהם. ָאְמרּו

ַחָייִבים ַאֶתם ַּבְתעּוָדה. ַלִציּוִנים

ִלְלמֹוד".

ְלַבלֹות. ָּכָאמּור, ֵהם ֶהֱעִדיפּו אּוָלם,

"ֲאַנְחנּו ָאְמרּו ָהַאְרָּבָעה. ְדָאָגה", "ַאל

ִלימּוִדים. ַעל ְזַמן ְלַבְזֵּבז ַנְצִליַח. ֲחָבל

ִּבְמקֹום ַהָיִפים. ֵמַהַחִיים ָצִרי ֵליָהנֹות

ַּבקֹוְלנֹוַע". ְלֶסֶרט ִאיָתנּו ּבֹואּו ִלְלמֹוד,

ִהְמִׁשיכּו ַהַתְלִמיִדים ְׁשָאר אּוָלם,

ַלִמְבָחן. ִלְלמֹוד

ַאְרַּבַעת ֵהִבינּו ַהִמְבָחן, ִלְפֵני ַּבַלְיָלה

מּוָכִנים. א ְּכָלל ֶׁשֵהם ַהַתְלִמיִדים

ֵמֶהם. ֶאָחד ִהִציַע ַרְעיֹון", ִלי "ֵיׁש

ָיכֹוְלנּו ֶׁשא ַלמֹוָרה ְנַסֵּפר "ּבֹואּו

ְזֵקָנה ְלִאיָׁשה ֶׁשָעַזְרנּו ִּבְגַלל ִלְלמֹוד,

."ַלמּוָס ֶׁשָלה ַהְמכֹוִנית ֶאת ִלְדחֹוף

ֵׁשִני. ָחֵבר ָאַמר ְמצּוָיין", "ַרְעיֹון

ַּבַגְלַגל,  (ַּפְנֵצ'ר) ֶנֶקר ֶׁשָהָיה ָלה "ְנַסֵּפר,

ְלַבד". אֹוָתה ְלַהְׁשִאיר ָיכֹוְלנּו ְוא

מּוְצָלח. ִּפְתרֹון ֶׁשֶזה ָחְׁשבּו ַהֲחֵבִרים

ֶׁשֲאַנְחנּו ֲאָנִׁשים ַתְחׁשֹוב ַגם "ַהמֹוָרה

ֵהם ָׂשְמחּו. ַלֲאֵחִרים", ֶׁשעֹוְזִרים טֹוִבים

ָהַאְרָּבָעה ָּבאּו ַּבּבֹוֶקר, ְלָמֳחָרת ,ְוָכ

ִמְצַטֲעִרים, "ֲאַנְחנּו ְוָאְמרּו: ַלמֹוָרה

ַהיֹום". ְלִהיָּבֵחן נּוַכל א ֲאָבל

ִּבְפִליָאה. ַהמֹוָרה ָׁשֲאָלה "ַמדּוַע?",

ְּבַיַחד ִלְלמֹוד ַּבֶדֶר ָּבֶעֶרב, "ֶאְתמֹול

ֶעְזָרה". ָרִאינּו ְזֵקָנה ְמַבֶקֶׁשת ַלִמְבָחן,

ַהמֹוָרה. ָׁשֲאָלה ָקָרה?", ָמה "ֶּבֱאֶמת?

ְוִהיא ֶנֶקר ָהָיה ֶׁשָלה "ְּבַגְלַגל ַהְמכֹוִנית

ָאְמרּו ִלְנסֹוַע", ְלַהְמִׁשי א ָיְכָלה

ֶאת ְלַהְׁשִאיר ָּפֲחָדה ַהַתְלִמיִדים. "ִהיא

ֶאת ָדַחְפנּו ָאז ,ַהֶדֶר ְּבַצד ַהְמכֹוִנית

.ַלמּוָס ִקילֹוֶמְטִרים ַּכָמה ַהְמכֹוִנית

ָקֶׁשה". ַמָמׁש ָהָיה ֶזה

ַהמֹוָרה. "טֹוב, ָאְמָרה ְמִביָנה", "ֲאִני

ְלעֹוד ַהִמְבָחן ֶאת ִלְדחֹות ַמְסִּכיָמה ֲאִני

ִלְלמֹוד". ְזַמן ִייֵתן ָלֶכם ֶזה יֹוָמִיים.

ֶׁשָלֶהם, ָהַרְעיֹון ַעל ָהַאְרָּבָעה ָׂשְמחּו

ָלְמדּו ַלִמְבָחן. ֵהם ְוַהַּפַעם

ַאְרַּבַעת ָּפְגׁשּו ַהִמְבָחן, ְּביֹום

ַלִּכיָתה. ִמחּוץ ַהמֹוָרה ֶאת ַהַתְלִמיִדים

ָהיּו ַדֵּפי ַהִמְבָחן. ְּבָיֶדיָה

ַהִמְבָחן ֶאת ֶׁשַתֲעׂשּו "ֶהְחַלְטִתי

ֶאָחד ָאְמָרה. "ּכֹל ִנְפָרִדים", ַּבֲחָדִרים

ַאֶחֶרת". ְּבִכיָתה ִמֶּכם ֵייֵׁשב

ְוא ַהֵׁשִני, ַעל ֶאָחד ָהַאְרָּבָעה ִהְסַתְּכלּו

זֹאת. ְמַבֶקֶׁשת ִהיא ַמדּוַע ֵהִבינּו

ֶאת ְוָקְראּו ִהְתַייְׁשבּו ֶׁשֵהם ָּבֶרַגע אּוָלם,

ָחָכם ִמיֶׁשהּו ֶׁשֵיׁש ֵהִבינּו ֵהם ַהְׁשֵאלֹות,

ַהְׁשֵאלֹות: ָהיּו ְוֵאֶלה ֵמֶהם. יֹוֵתר

ָהָיה ֶצַבע ַהְמכֹוִנית? ָמה .1

ַהֶנֶקר? ָהָיה ַגְלַגל ְּבֵאיֶזה .2
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שמעוני איילה מאת
– ִּבְמיּוָחד 'ֲחׁשּוָבה' ִּבְׁשֵאָלה עֹוְסִקים ָּבִאיְנֶטְרֶנט ַרִּבים ַּבָׁשבּועֹות ָהַאֲחרֹוִנים גֹוְלִׁשים

ְנָייר ַהטּוָאֵלט ַּבֵׁשירּוִתים. ִלְתלֹות ֶאת ָנכֹון ֵאי

חֹוְׁשִבים ֲאֵחִרים ַּבְתמּוָנה. ְּכמֹו ַלִקיר אֹותֹו ָצמּוד ִלְתלֹות ֶׁשָצִרי ֶׁשחֹוְׁשִבים ֵיׁש ָּכֵאֶלה

ִמָקִדיָמה. ִנְמָצא ֶׁשַהֵחֶלק ֶׁשתֹוְלִׁשים, ָּכ ָתלּוי ִלְהיֹות ָצִרי ֶׁשהּוא

ּוְכַדאי  (ְמלּוְכָל) ְמזֹוָהם ַהִקיר ֶׁשְלַדְעָתם, ִמְּפֵני, זֹאת ִמָקִדיָמה. את ַהְנָייר ָלִׂשים ֶׁשָצִרי חֹוְׁשִבים ָהֲאָנִׁשים ֶׁשרֹוב ִמְתָּבֵרר

טֹוב... ֶׁשַהַמָצב ַּכִנְרֶאה ָאז ֶׁשַמֲעִסיק ֶאת ָהעֹוָלם, ָמה ֶזה ִאם ֲאָבל יֹוְדִעים ָמה ָנכֹון, ֲאַנְחנּו א ּבֹו. ִייַגע א ֶׁשַהְנָייר



מילה על מילים כמה
ָלֶהן ֵיׁש ֲאָבל אֹותֹו ַהָדָבר, ִנְׁשָמעֹות אֹו דֹוָמה, ְּבצּוָרה ֶׁשְּכתּובֹות ִמיִלים ְּבִעְבִרית, ֵיׁש

ְלָמָׁשל: ׁשֹוָנה, ַמְׁשָמעּות

ַהְמִהיָרה ָהַרֶּכֶבת
ָהַרֶּכֶבת ַהִסיבּוִבים, ְּבַאַחד ֵתל-ָאִביב. ְלִכיּוּון ֵמֵחיָפה ָנְסָעה ַחְׁשַמִלית ַרֶּכֶבת

ְוִהְתַהְּפָכה. ֵמַהַּפִסים ַהִציָדה) (ָזָזה ָסְטָתה

ִנְפַגע. א ֶׁשִאיׁש ָּכ ָהַרֶּכֶבת ָהְיָתה ֵריָקה, ַהַמָזל, ְלַמְרֶּבה

ָקָרה. ָמה ַלֲחקֹור (ַהְתִחיָלה) ֵהֵחָלה יֹוָאב צּור, ַהַּבָלׁש ַהִמְׁשָטָרה, ְּבָראׁשּות

ְוא ִּבְזַמן ַהְנִסיָעה ַּבֶטֶלפֹון אֹו ִהְסַתֵּכל ִנְרַדם ָהַרֶּכֶבת ֶׁשַנַהג ָחַׁשב ַהַּבָלׁש

ַלִסיבּוב. ֵלב ָׂשם

ַהַנָהג. ָׁשַאל ֶאת ַּבִסיבּוב?", יֹוֵתר ְלַאט ָנַסְעָת ֶׁשא ָקָרה ֵאי"

ַהַקָטר ֶׁשל ֶהָעָׁשן ַהִסיבּוב, ִלְפֵני "ְּבִדיּוק ַהַנָהג. ָאַמר ָאֵׁשם", א "ֲאִני

ָיָׁשר ֶׁשַהַמְסלּול ָדָבר. ָחַׁשְבִתי ָיכֹוְלִתי ִלְראֹות א ָהְרִאָייה. ֶאת ִלי ִהְסִתיר

ְלַאט יֹוֵתר". ָנַסְעִתי א ְוָלֵכן

צּור. ַהַּבָלׁש ָאַמר ְמַׁשֵקר", "ַאָתה

הּוא ָיַדע זֺאת? ֵאי

שואלים  87% מהאנשים

יודעים למרות שהם שאלות

את התשובות. עליהן

לישון שיכולים חלזונות יש

שנים. 3 במשך

כדי תוך להתעטש אי-אפשר

ֵשינה.

יותר יש הברית בארצות

(עזובים) מאשר  נטושים בתים

(הומלסים). חסרי בית

 59 מועמד דיסני היה וולט

בו וזכה אוסקר לפרס פעמים

שיאים  הם אלו 22 פעמים.

נשברו. לא) (עוד שטרם

כ-11  רצים כדורגל שחקני

שנמשך במשחק, קילומטר

וחצי. שעה

200 שנה  הומצא המחק

העיפרון. אחרי

אולימפית זהב מדליית

כסף. אחוזים מ-92.5 עשויה
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ולעניין ֳא31קצר 29 ֲחָכִמים חֹוְקִרים ֶׁשָצִרי ִמְקִרים ֵיׁש
ָלנּו? ַלֲעזֹור אֹוָתם. ַהִאם תּוְכלּו ֶׁשִיְפְתרּו

ְתׁשּוָבה:ְלַרֶּכֶבת ַחְׁשַמִליתֵאיןָעָׁשן.

ִמְׁשָּפט
ַרְעיֹון. ֶׁשיֹוֵצר ִמיִלים ֶׁשל הּוא אֹוֶסף ִמְׁשָּפט

ִמְׁשָּפִטים. ֵיׁש ִסיּפּור אֹו ַּכָתָבה ְּבכֹל

(סֹוף), ְוִסיּום (ַהְתָחָלה) ְּפִתיָחה ִמְׁשְּפֵטי ֵיׁש

ְקָצִרים. ִמְׁשָּפִטים ְוֵיׁש ֲארּוִּכים ִמְׁשָּפִטים ֵיׁש

ְמַדְּבִרים ְּבִמְׁשָּפִטים. ַגם ֲאַנְחנּו

מּול ִמְׁשָּפט ְּבָבֵתי ֶׁשִמְתַקְייִמים ַהִמְׁשָּפִטים ֵאֶלה ֲאֵחִרים. ִמְׁשָּפִטים ֲאָבל ֵיׁש

ׁשֹוְפִטים.

30

בלשית חידה

Pixabay
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אֹוַפַנִיים ִּבְזכּות עֹוָלִמי ָּכבֹוד

חֹוְזִרים ָהַאִּביִרים

32

33

שמעוני איילה מאת
ִמְקצֹוִעי. אֹוַפַנִיים רֹוֵכב הּוא ִמֵווֵנצּוֵאָלה ֵדְרס ָדִניֵאל

ֶׁשלֹו. ָהאֹוַפַנִיים ִעם ְמסּוָּכִנים ַתְרִגיִלים עֹוֶׂשה הּוא

(עֹוֶׂשה)  ָדִניֵאל ְמַבֵצַע ֶאת ִלְראֹות ָּבִאים ַרִּבים ֲאָנִׁשים

אֹותֹו. ֶאת ַהַתְרִגיִלים ּוְמעֹוְדִדים

ֶּכֶסף ְּבֶמַדְלַיית ָדִניֵאל ָזָכה ָהֵאֶלה, ַהַתְרִגיִלים ִּבְזכּות

ְּבטֹוְקיֹו. ָּבאֹוִליְמְּפָיאָדה ָהַאֲחרֹוָנה

ְלהֹוִפיַע ַמְמִׁשי הּוא ָהעֹוָלִמי, ַהָּכבֹוד ַלְמרֹות אּוָלם,

ַהתֹוָׁשִבים. ְלִׂשְמַחת ְּבְוֵוֵנצּוֵאָלה ֲעִניֹות ִּבְׁשכּונֹות

גלבוע אבי מאת
ְמַׁשְחְזִרים  ּוִמְלָחמֹות ִהיְסטֹוְרָיה (אֹוֲהֵבי) חֹוְבֵבי ָּבעֹוָלם, ׁשֹוִנים ִּבְמקֹומֹות

ָּבִאים  ַהְצָבאֹות, ַחָייֵלי ְּכמֹו ִמְתַלְּבִׁשים ֵהם ְיָׁשִנים. ֵמָחָדׁש) ְקָרבֹות (יֹוְצִרים

ָׁשִנים. ְמאֹות ִלְפֵני ֶׁשָהיּו ַהְקָרבֹות ְלִפי ְו'ִנְלָחִמים' ַהְיָׁשִנים ַהֶנֶׁשק ְּכֵלי ִעם

ְיֵמי  ֶׁשל ָהַאִּביִרים (ִמְלָחמֹות) ְקָרבֹות ֶאת ְלַׁשְחֵזר ֶׁשאֹוֲהִבים ֵיׁש ָּכֵאֶלה

ָׁשָנה. ְּכֶאֶלף ִמִלְפֵני ַהֵּביַנִיים,

ְוָכ ַהֵׁשִני, מּול ֶאָחד ַּבֲחָרבֹות ּוְבִכידֹוִנים ֵאֶלה ֶנֶגד ֵאֶלה ָלֲחמּו ָהַאִּביִרים

ַהחֹוְבִבים. ַגם

ִנְפָצִעים. ֵהם ִלְפָעִמים,

ִנְפְצעּו". ֲאָנִׁשים ָאז "ַגם ַה'לֹוֲחִמים'. אֹוְמִרים ָלנּו", ַמְפִריַע "ֶזה א

דורש הגוף
קירור

גליק רונן מאת
כמה בעולם היו לאחרונה

ואפילו התעלפויות, של מקרים

המרוץ מרתון, בריצות מוות

בספורט. החום הארוך ביותר

יותר  (מעייף) עוד מתיש בקיץ

והספורטאים הגוף, את

רבים. (מים) נוזלים מאבדים

ברוסיה, שהיתה בתחרות לכן,

(לעזור)  החליטו המארגנים לסייע

מים עליהם ריססו הם לרצים.

איש ואכן, אותם. לקרר כדי

לא התעלף. מהם

34

רויטרס

רויטרס   

ֳא

רויטרס



מאת שירה לוי
דּוְגָמִניֹות ְּכָלל, ְּבֶדֶר

ֶׁשַעל ְודּוְגָמִנים

ָהאֹוְפָנה, ַמְסלּוֵלי

ְּבצּוָרה הֹוְלִכים

ּוְמסּוֶדֶרת. ְיָׁשָרה

ֶׁשָלֶהם ַהְצָעִדים

ְמדּוָייִקים ְּכֵדי ְמאֹוד

לֹוְבִׁשים. ֶׁשֵהם ֶאת ַהֶּבֶגד ְלַהְראֹות

ַהְגִמיׁשּות ֶאת ְּכֶׁשֶהְרֲאָתה ּכּוָלם ֶאת ִהְפִתיָעה ֶׁשַּבְתמּוָנה, אּוָלם, ַהדּוְגָמִנית

ַהְּבָגִדים. ִעם ַאַחד ֶׁשָלה

ֶׁשֶנֶעְרָכה ִּבְתצּוָגה ַהדּוְגָמִנית, ָאְמָרה נֹוַח", ַהֶּבֶגד ַּכָמה ַעד ְלַהְראֹות "ָרִציִתי

ְּבֶּבְרִלין. (ָהְיָתה)

ּוְגִמיׁשּות אֹוְפָנה

גליק רונן מאת
חשוב בעיר פסטיבל על ויתרו לא בפרו האזרחים למרות הקורונה,

הבירה, לה-פס.

(שמרו מאוד) לשים  הקפידו לראות בתמונה, החוגגים שאפשר כפי

מסיכות שקופות. אלה היו מסיכות, אבל

(לא להסתיר אבל לא רוצים הבריאות, שומרים על הוראות "אנחנו

אמרו. הם שלנו", והצחוק החיוכים את להראות)
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החיוכים את להראות רוצים

ּכֹוֲעִסים ַהטּוְרִקים
ַהָנִׂשיא ַעל

37

35

גליק רונן מאת
ָּבעֹוָלם, ְמקֹומֹות ְּבַהְרֵּבה ְּכמֹו

ַּבחֹוֶדׁש ָהיּו ְּבטּוְרְקָיה ַגם

ָהַאֲחרֹון ִׁשְטפֹונֹות.

ְּבִעיָקר ּכֹוֲעִסים ָהֶאְזָרִחים אּוָלם

ֵאְרדֹוַאן. ָטִאיּפ ַהָנִׂשיא, ַעל

ַּבִׁשְטפֹונֹות ֶנֶהְרגּו "ֲאָנִׁשים

אֹוְמִרים. ֵהם ַהֶמְמָׁשָלה", ִּבְגַלל

(ִהְסִּכימּו)  ִאיְׁשרּו ֶׁשָלה "עֹוְבִדים

ֵאיפֹה ָּבִתים ִלְבנֹות ַלֲאָנִׁשים

ֶׁשַהָּבִתים ָקָרה ְוָכ רֹוִצים, ֶׁשֵהם

ַהַמֲעָבר  (ָעְצרּו) ֶאת ָהֵאֶלה ָחְסמּו

(ָגְרמּו)  ְוָיְצרּו ַּבְנַחִלים ַהַמִים ֶׁשל

ַהָנִׂשיא ְוִׁשְטפֹונֹות. ֲהָצפֹות

יֹוֵתר)  (רֹוֶצה ַמֲעִדיף ֵאְרדֹוַאן

ּוֵמַהִמְפָלָגה ֵמַהִמְׁשָּפָחה ֲאָנִׁשים

ֵהם ִמְקצֹוִעִיים. ֵהם א ֲאָבל ֶׁשלֹו,

ּוְמַאְׁשִרים ְלַעְצָמם ֶּכֶסף לֹוְקִחים

א-חּוִקית". ְּבִנָייה (ַמְרִׁשים)

אֹוֶהֶבת א ַהטּוְרִקית ַהֶמְמָׁשָלה

דֹוֶרֶׁשת ִהיא ַהזֹו. ַהִּביקֹוֶרת ֶאת

ָהַרְדיֹו  ִמַתֲחנֹות ְּבכֹוַח) (ְמַבֶקֶׁשת

ֶאת ְלַׁשֵדר א ְוַהֵטֵלִוויְזָיה

ֶׁשל  ֶנֶגד) (ִדיּבּוִרים ַהְתלּונֹות

ֵּביְנַתִיים, ָהֶאְזָרִחים ָהֶאְזָרִחים.

ֶנֶגד)  (ִדיּבּוִרים ַּבְמָחאֹות ַמְמִׁשיִכים

ַהֶמְמָׁשָלה. ֶנֶגד ּוַבַהְפָגנֹות

ְּבִׁשָטפֹון. ֶׁשֶנֱהַרס ִּבְנָיין ַּבְתמּוָנה:

ֳא

36

רויטרס

רויטרס

רויטרס
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תשבץ טור מרכזי
ִּפְתרּו ֶאת ָהְרָמִזים ּוַבטּור ָהָאפֹור ְתַקְּבלּו מּוָׂשג ֶׁשמּוְזָּכר ַּבִגָליֹון (2 ִמיִלים).

ר י צ ח

ב ו ל כ

1. ֶעֶׂשב ָיֵבׁש ֶׁשְּבֵהמֹות אֹוְכלֹות

2. ֶיֶרק ָסגֹול ֵּכֶהה

3. ְּכִלי ְנִגיָנה ְּבצּוַרת ִצינֹור

4. ֵאזֹור ִּבְצפֹון ִיְׂשָרֵאל

5. ֵיׁש ַרִּבים ֵמֶהם ַּבָים

6. ַצַלַחת, ְקָעָרה ְוכֹוס

7. ַהֵהֶפ ֵמ'ַהּכֹל'

8. ֶצַבע ַהֶגֶזר

9. ָרׁשּום, ֶׁשָּכְתבּו אֹותֹו 

10. ָׂשִמים ּבֹו ַחיֹות

1. יֹוֶצֶרת ְדַבׁש

2. נֹוֵזל ִחיּוִני

3. ְּפִרי ָקָטן ָאדֹום

4. ַהֵהֶפ ִמ'ִּכיָׁשלֹון'

5. ָקֶׁשה, א ָּפׁשּוט

6. ׁשֹוְלִחים אֹוָתה ֶלָחָלל

7. ַהְמִדיָנה ַהְגדֹוָלה 

    ִּבְדרֹום ָאֶמִריָקה

8. ִּבְנָיין ָגבֹוַה

4 3 2 1

2

3

4

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

ַהִאם ַתְצִליחּו ִלְפתֹור ֶאת ָהִריּבּוַע ַהֶזה?

1. ָאָדם ֶׁשִמְקצֹועֹו ַׁשָמאּות

2. עֹוֶׂשה טֹוב יֹוֵתר

3. ַקְרָקִעית ֶׁשל ַנַחל אֹו ָנָהר

4. ָאָדם ֶׁשמֹוֵכר ְיָרקֹות

ַהְתׁשּוָבה ִהיא: _______________________

1. ַמָתָנה

 .2א ָעקּום

3. ִעיָקִרי, א ִמְׁשִני

4. ֶאְׁשַתֵמׁש ְּבִמְבֶרֶׁשת

5. ַהֵסֶפר ָהִראׁשֹון  
    ַּבתֹוָרה

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

מה המשך המילה?

1. ֵּבין ָׁשלֹוׁש ְלָחֵמׁש: ַאְר _ _

2. ַהַּבִית ֶׁשל ַהֶמֶל: ַאְר _ _ _

3. ָׂשִמים ּבֹו ֶאת ַהֶּכֶסף ֶׁשָלנּו: ַאְר _ _

4. ְמִדינֹות: ֲאָר _ _ _  

5. ָׁשָפן: ַאְר _ _ _

6. ֶצַבע ָאדֹום-ְסַגְלַגל: ַאְר _ _ _

7. ַּבַעל ַחִיים ֶׁשׁשֹוֵאג: ַאְר _ _

8. ֵעץ ַמְחָטִני ָגבֹוַה: ֶאֶר _

9. ַהֵהֶפ ִמ'ָקָצר': ָאר _ _ 

10. ֵמֲעֶׂשֶרת ַהַמּכֹות ְּבִמְצַרִים: ַאְר _ _ 

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

אר

. ַהֵהֶפ ִמ'ִּכיָׁשלֹון'

. ׁשֹוְלִחים אֹוָתה ֶלָחָלל

. ַהְמִדיָנה ַהְגדֹוָלה 



















_____________ ַקִיץ חֹוֶרף, ִדיִגיָטִלי, .1

_____________ ְדִריַסת ַּכדּור, ,הֹוֵל .2

_____________ ֵעץ ָים, ְיאֹור, .3

_____________ נֹוְסִעים ְקָרב, ִסילֹון, .4

_____________ ִעְבִרי ְּפִליִלי, ָׂשֶדה, .5

_____________ ְׁשִנָייה ָׁשעֹון, ַּבָלם, .6

_____________ ַחם, ֶׁשֶטף ַלַחץ, .7

_____________ ְמִכירֹות ִמְקצֹוַע, ֶקֶׁשר, .8
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...הזוכים בפרסים...הזוכים בפרסים...הזוכים בפרסים...

חיפה משפחת גלבוע,
רמלה סרור, אמל

ירושלים קדש, יהודה
מודיעין כהן, ניצן
נתניה יובל גזית,

אשקלון שמחון, דור
חיפה סירקין, עינב
עכו נחמיאס, אופיר

נהריה קובץ, בני
נצרת אשרף, מוחמד

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

ָהִעיתֹון. ַּבֲאָתר ַהְתׁשּובֹות ְלַדף ְוַתִגיעּו

363 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                               

מאוזן:
– ְּכִתיב ָמֵלא). ָחִריף (כ"מ ֶיֶרק .9 ְמאֹוד. ַהְרֵּבה .5 ָמזֹון. .1

קֹול .14 ַהִמְדָּבר'. 'ְסִפיַנת ֶׁשִנְקֵראת ַחָיה .12 ֵעץ. ֲחִתיַכת .11
ְּפָרִחים אֹוֶסף .17 ׁשֹוקֹוָלד. ְמִכיִנים ִמֶמנּו ֶצַמח .15 ַהָּפָרה.

ָעָׂשה .22 ִסְייָמה. .20 ְנַתְנָיהּו. ִּבְנָיִמין ֶׁשל ַהִמְפָלָגה .19 ְקׁשּוִרים.
ְמַאְפֵׁשר .26 ְּבֵריָרה. ִמיַלת .25 ְזָרִעים. ִלְזרֹוַע ְּכֵדי ַּבֲאָדָמה ָחִריץ
ַהַמִים. ַעל גֹוְלִׁשים ִאיתֹו .28 ַנַחל. אֹו ְלָנָהר ֵמַעל ִלְנסֹוַע ִלְמכֹוִניֹות

ְׁשִליָלה. ִמיַלת .32 ַמֶׁשהּו. ַעל ָהְלָכה .30 ַהגּוף. ֵמֶחְלִקי .29
ְמפּוְרָסם. ִאיַטְלִקי ַמֲאָכל .36 ִמֶמנּו, ֵמִתים. ׁשֹוִתים ֶׁשִאם חֹוֶמר .35
ַהֵהֶפ .42 ַוֲעָנִפים. ֶגַזע לֹו ֵיׁש .41 ַהָנָחׁש. ֶׁשל ַהְמסּוָּכן ַהנֹוֵזל .39
ַהֵהֶפ .48 ַּבָׁשָנה. ַהַחָמה ָהעֹוָנה .46 ְרׁשּות. ָנְתנּו .44 ֵמ'ָעִׁשיר'.

ַּבֲאָדָמה. ָעמֹוק חֹור .52 ֶלֶחם. ֶׁשל ְמאֹוד ֲחִתיָכה ְקַטָנה .50 ִמ'ָּבאּו'.
ְנֵקָבה. ִּבְלׁשֹון 'ֶזה' .54 ַההֹוִרים. ַאַחד .53

מאונך:
ֶׁשלֹו ֶׁשָהרֺאׁש .4 ִּבְׁשִביִלי. .3 ֵמ'ִחילּוק'. ַהֵהֶפ .2 ְגדֹוָלה. קּוְפָסה .1

ִנְמֵצאת .19 ָקָטן. ָים .16 ְמַעט. ִהְׁשַתֲחָווה .15 ְּפרּוָסה. ַעל ִמְמָרח ָׂשם .13 ְׁשֵאָלה. ִמיַלת .10 אֹותֹו. ׁשֹוִתים .8 ַנֲעמֹוד. .7 ג'ּוק. .6 ְלַמָטה.
ַמְפִריָדה .29 ִמ'ָׁשֵמן'. ַהֵהֶפ .27 ִמ'ְגֶבֶרת'. ַהֵהֶפ .26 ַּכדּור. ֶׁשל ַהצּוָרה .24 ַהְצַפְרֵדַע. ְּבִהְתַּפְתחּות ְׁשַלב .23 ִמ'ֶׁשֶקט'. ַהֵהֶפ .21 ַּבֶּפה.
ָגבֹוַה ָמקֹום .38 ַהַּבָנָנה. ֶצַבע .37 ְגדֹוָלה. ַחָיה .36 ַּבֲאָדָמה. ֲעָנִקית ֶאֶבן .34 ֶׁשִלי. ָהָאֶרץ .33 ְּבִכינֹור. ְמַנֵגן .31 ַּבָׂשֶדה. ׁשֹוִנים ֲחָלִקים ֵּבין
מּוְמֶחה .45 ְוָגדֹול. ָרָחב ַנַחל .43 ְּבכֹוַח. ֵמָהֲאָדָמה ְׁשִתיל הֹוִציא .41 ּבֹו. ֶׁשְמַבְׁשִלים ָגדֹול ְּכִלי .40 ִמִסין. ֶׁשִהִגיַע ְּבִסיִסי ַמֲאָכל .39 ַּבֶטַבע.

ָהאֹוִתיֹות. ַאַחת .51 ָאָדם (ר"ת). ּכַֺח .49 ָהִאיִטיּות. ְלֵסֶמל ֶׁשֶנְחַׁשב ַחִיים ַּבַעל .47 ְּבִביׁשּול.

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

התשבץ הגדול         

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

ִאיׁש / ֶרֶגל / ָׁשעֹון / ָיד סּוס / ָדם /
ָמטֹוס / ִמְׁשָּפט



מאת עמית גרינברג
בשנים האחרונות יש מחסור במחסנים 

ענקיים. זאת כתוצאה (בגלל) מריבוי 

המוצרים שכולנו מזמינים באינטרנט.

"חברות המשלוחים צריכות הרבה 

מקום בשביל החבילות האלה", 

אומרים מומחים לשיווק. "לכן,  

בשנים האחרונות, נבנים הרבה 

מחסנים".

בתמונה: מחסן ענק של 'איקאה'.
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דרושים: מחסני ענק

מאת אבי גלבוע
ַהֶטְנֶדר ֶהָחָדׁש ֶׁשל 'ֶטְסָלה' ְמַעְנֵיין ַרִּבים ְּבכֹל ָהעֹוָלם. זֹאת ִּבְזכּות ָהִעיצּוב 

ֶׁשלֹו ֶׁשַמְזִּכיר ֶרֶכב ָחָלל.

ְלַמֲעֶׂשה, ַאף ֶחְבַרת ְמכֹוִניֹות א ָמְכָרה ּכֹל-ָּכ ַהְרֵּבה ֶטְנֶדִרים ִּבְזַמן ּכֹל-

ָּכ ָקָצר. ַהֶחְבָרה ְּכָבר ָמְכָרה ְּכִמיְליֹון ָוֵחִצי ֶטְנֶדִרים ְוזֹו ַהְצָלָחה ְגדֹוָלה. 

אּוָלם, זֹו א ְּבִדיּוק ַהְצָלָחה. ְּכָבר ְׁשָנַתִיים ָחְלפּו (ָעְברּו) ֵמָאז ֶׁשֲאָנִׁשים 

ִהְזִמינּו ֶאת ַהֶטְנֶדר ֶהָחָדׁש, ּוִבְגַלל ְּבָעיֹות ׁשֹונֹות, ַהִייצּור ֶׁשלֹו ֲעַדִיין א 

ֵהֵחל (ִהְתִחיל).

ְּב'ֶטְסָלה' א יֹוְדִעים לֹוַמר ָמַתי ַהִייצּור 

ַיְתִחיל ְוִיָתֵכן (ָיכֹול ִלְהיֹות) ֶׁשַהֶטְנֶדר 

ַהְמַעְנֵיין ַהֶזה א ִייַסע ְּכָלל. ַלְמרֹות 

זֹאת, ֲאָנִׁשים ַמְמִׁשיִכים ִלְקנֹות אֹותֹו.

ַהְצָלָחה אֹו ִּכיָׁשלֹון? 

מאת איילה שמעוני
 ָקִמים ַּבּבֹוֶקר ִעם ִחיּו ֵאי

ּוְבַמָצב רּוַח טֹוב?

ֶמְחָקר ֶׁשַנֲעָׂשה ְּבאּוִניֶבְרִסיַטת 

קֹולֹוָרדֹו ֶׁשְּבַאְרצֹות ַהְּבִרית,  

ִגיָלה ֶׁשִּבְׁשִביל ֶזה ָצִרי ָלקּום 

ָׁשָעה ַאַחת מּוְקָדם ִמָמה 

ֶׁשְרִגיִלים.

"ַּכֲאֶׁשר ֲאָנִׁשים ְלחּוִצים ַּבְזַמן 

ּוְמַמֲהִרים ַּבּבֹוֶקר, ֶזה ַמְׁשִּפיַע 

ֲעֵליֶהם ְלאֹוֶר ּכֹל ַהיֹום", 

אֹוְמִרים ַהחֹוְקִרים. "אּוָלם, 

ַּכֲאֶׁשר ֵהם ָקִמים מּוְקָדם יֹוֵתר, 

ֵהם ְרגּוִעים".

ָאז ַהַהְמָלָצה ֶׁשָלנּו ִהיא – קּומּו 

ָׁשָעה מּוְקָדם יֹוֵתר ְוַהיֹום ֶׁשָלֶכם 

ִיְהֶיה טֹוב יֹוֵתר.

 ָמה ָצִרי
ַלֲעׂשֹות ִּבְׁשִביל 
ַמַצב רּוַח טֹוב?
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