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ִמי ִת ְהיֶה ַה ְמדִינָה ַהבָּאָה?
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שׁ ְגרִירוּת
שׂר ַהחוּץ ,יָ ִאיר ַלפִּידָ ,חנַָ ) פּ ַתח( לָאַ ֲחרוֹנָה ַ
ַ
שׁלוֹם בֵּין ַה ְמדִינוֹת *
ְבּ ַבּ ְח ֵריְין ,לְאַ ַחר ֲח ִתי ַמת ֶה ְסכֵּם ָ
שׂרְ " .בּקָרוֹב נַ ְחתוֹם ַעל
אָמר ַה ַ
"זֶהוּ יוֹם ִהיסְטוֹרִי"ַ ,
ְמיוֹת" * נְ ַציֵין,
שׁלוֹם ִעם עוֹד ְמדִינוֹת מוּ ְסל ִ
ֶה ְס ֵכּ ֵמי ָ
שׁלוֹם
וּמ ְצ ַריִם ְמ ַחזְקוֹת ֶאת ַה ָ
שׁ ְבּיָ ִמים ֵאלֶה ,גַם יַ ְרדֵן ִ
ֶ
ִשׂ ָר ֵאל *
)שׁיֵשׁ( ִעם י ְ
ַה ַקיָים ֶ

ְשׂים
ָמה ְמ ַחפּ ִ
ָבּ ִאינְ ֶט ְרנֶט?

   

רויטרס

   

הצלחה גדולה לנבחרת הבייסבול
4

מאת שירה לוי
ֲשׂה(
עוֹל ִמי ֶשׁ ֶנ ֱע ַרַ ) נע ָ
ֶס ֶקר ָ
ָשׁים ְמ ַח ְפּ ִשׂים
ָלאַ ֲחרוֹנָה ָמ ָצא ֶשׁ ֲאנ ִ
יוּב ִיים ָבּ ִאינְ ֶט ְרנֶט.
יפּוּרים ִח ִ
ִס ִ
מוֹע ֲח ָדשׁוֹת
ָשׁים נִ ְמאַס ִל ְשׁ ַ
"ל ֲאנ ִ
ַ
א טוֹבוֹתְ ,כּמוֹ ַעל ַהקוֹרוֹנָה",
מוּמ ִחים ְל ִת ְקשׁוֹ ֶרת
אוֹמ ִרים ְ
ְ
וְ ִאינְ ֶט ְרנֶטֲ " .ח ָדשׁוֹת טוֹבוֹת
טוֹבה וְ ָל ֵכן
ָשׁה ָ
נוֹתנוֹת ָלנוּ ַה ְרג ָ
ְ
אוֹתן".
ַחנוּ ְמ ַח ְפּ ִשׂים ָ
ֲאנ ְ

מאת רונן גליק
נבחרת הבייסבול של ישראל זכתה
במדליית כסף באליפות אירופה,
שנערכה )היתה( בחודש שעבר.
"הראנו שאנחנו קבוצה טובה",
אתר האגודה הישראלית לבייסבול
 
אומר ג'יי הופמן ,מאמן הנבחרת.
"אנחנו מקווים שבזכות ההצלחה שלנו ,הישראלים ירצו להכיר יותר את
המשחק היפה הזה".

ִשׂ ָר ֵאל
ִישׁבֵר ְבּי ְ
שׂיא י ָ
עוֹד ִ
ָהאַבִּירִים חוֹזְרִים

ֳעשׂוּ ָמנוּי ְל ִעיתוֹן ַינְ שׁוּף
Subscribe to Yanshuf
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קוראים כותבים...
שׂי ָער
גַם ֲאנִי רוֹ ָצה ִל ְתרוֹם ֵ

משולחן העורך
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יער.
תוֹר ִמים ֵשׂ ָ
ָשׁים ֶשׁ ְ
יליוֹן ְ 360כּ ַת ְב ֶתם ַעל ֲאנ ִ
ְבּ ִג ָ
יער ְכּ ֵדי ִל ְתרוֹם אוֹתוֹ.
ֲריֵ שׂ ָ
ִבּזְ כוּת ַה ַכּ ָת ָבהֶ ,ה ְח ַל ְט ִתי ְל ַהא ִ
יער ֶשׁ ִלי ְק ָצת ָק ָצרַ ,ו ֲא ִני ְמ ַח ָכּה ֶשׁהוּא ִי ְהיֶה אָרוַֹ מ ְס ִפּיק.
ַע ְכ ָשׁיו ַה ֵשׂ ָ
נעה קורמן ,טבריה

ָעצוּב ְמאוֹד
קוּטים אוֹ ְס ָפ ִרים.
ידים ֶשׁ ֵאין ָל ֶהם י ְַל ִ
אתי ְבּ ִעיתוֹן ִמ ְס ָפּר ַ 362על ַת ְל ִמ ִ
ָק ָר ִ
ידים ָה ֵא ֶלה ְכּ ֵדי
יכה ַלעֲזוֹר ַל ַת ְל ִמ ִ
זֶה ָעצוּב ִל ְקרוֹא ַעל זֶהְ .ל ַד ְע ִתיַ ,ה ֶמ ְמ ָשׁ ָלה ְצ ִר ָ
יוּכלוּ ִל ְלמוֹד ְכּמוֹ ֶשׁ ָצ ִרי.
ֶשׁ ְ
רים אכברייה ,נצרת

א ִט ְב ִעי וְא יָפֶה
'שׁ ְת ָלה' ָבּ ְרחוֹבוֹת )' ַי ְנשׁוּף'
ח-ת ְקוָוה ָ
אתי ַעל ָה ֵע ִצים ִמ ְפּ ַל ְס ִטיק ֶשׁ ִע ִיריַית ֶפּ ַת ִ
ָק ָר ִ
.(362
ַג ִדים )א
צוֹד ִקים ֶשׁ ֵהם ִמ ְתנ ְ
תוֹשׁ ִבים ְ
אֲנִ י א ְמ ִבינָה ָל ָמה ֵהם ָעשׂוּ זֹאתְ .ל ַד ְע ִתיַ ,ה ָ
ָפה.
ְבּ ַעד( ָל ֵע ִצים ָה ֵא ֶלה .זֶה א ִט ְב ִעי ְוא י ֶ
נעמה סומך ,הרצליה

כָָּ ח ַסכְנוּ ֶכּסֶף
ֲריזָה.
ֲריֶ שׁ ַעל ָהא ִ
אוֹכל ִבּ ְג ַלל ַה ַתא ִ
זוֹר ִקים ֶ
ָשׁים ְ
ְבּ'יַנְ שׁוּף' ָ 362ה ְי ָתה ַכּ ָת ָבה ֶשׁ ֲאנ ִ
ֲריֶ שׁלוֹ ָע ָבר.
אוֹכל ַרק ִבּ ְג ַלל ֶשׁ ַה ַתא ִ
זוֹר ִקים ֶ
ַחנוּ ְ
ָבּ ַד ְקנוּ ַבּ ַבּ ִית ִאם גַם ֲאנ ְ
ֲריֶ שׁ ָל ֶהם ָע ָברִ .בּזְ כוּת ַה ַכּ ָת ָבה ,א ָז ַר ְקנוּ
מוּצ ִרים ֶשׁ ַה ַתא ִ
ָמ ָצאנוּ ַבּ ְמ ָק ֵרר ְשׁנֵי ָ
ֶבל.
אוֹתם ַלז ֶ
ָ
אוֹכל ַל ַפּח ְס ָתם.
תוֹדה ַעל ַה ַכּ ָת ָבה .זֶה ָח ַסָ לנוּ ֶכּ ֶסף ְוגַם א ָז ַר ְקנוּ ֶ
ָ
איתן חלימי ,נתניה
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שׁלוֹם
ַה ָ
ָחשׁוּב לְכוּלָם
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חוֹשׁב
עוֹלם ֶשׁ ֵ
אָדם ָבּ ָ
ֵאין ָ
יוֹתר( ַעל
)טוֹבה ֵ
ָ
יפה
ֲד ָ
ֶשׁ ִמ ְל ָח ָמה ע ִ
ָשׁלוֹם.
ָשׁים ֶנ ֱה ָר ִגים
ְבּ ִמ ְל ָח ָמהֲ ,אנ ִ
וְ ִנ ְפ ָצ ִעיםָ ,בּ ִתים ֶנ ֱה ָר ִסים וְ כֹל
סוֹב ִלים.
ַה ְצ ָד ִדים ְ
ֲשׁר יֵשׁ ָשׁלוֹם ֵבּין
עוּמת זֹאתַ ,כּא ֶ
ְל ַ
ָירים
ויחיםַ .תי ִ
כּוּלם ַמ ְר ִו ִ
ְמ ִדינוֹתָ ,
יעים ִמ ְמ ִדינָה ִל ְמ ִדינָהְ ,מ ִדינוֹת
ַמ ִג ִ
אַחת ַל ְשׁ ִניָיה וְ עוֹד וָעוֹד.
עוֹ ְזרוֹת ַ
ָת ִיים ָהאַ ֲחרוֹנוֹתְ ,מ ִדינוֹת
ַבּ ְשׁנ ַ
מוּס ְל ִמיוֹת ְמ ִבינוֹת ֶשׁ ְכּ ַדאי
ְ
ַלעֲשׂוֹת ָשׁלוֹם ִעם ִי ְשׂ ָר ֵאל.
ֲס ִקים
רוֹאים אַ ְנ ֵשׁי ע ָ
ְכּ ָבר ִ
יעים ְל ָכאן,
ֵמ ַה ְמ ִדינוֹת ָה ֵא ֶלה ַמ ִג ִ
עוּלהְ .בּ ִלי ֶה ְס ֵכּ ֵמי
ְכּ ֵדי ְל ַשׁ ֵתף ְפּ ָ
ַה ָשׁלוֹם ,זֶה א ָהיָה ֶא ְפ ָשׁ ִרי.
ֲד ִיין יֵשׁ ְמ ִדינוֹת ָבּ ֵאזוֹר
נָכוֹן ,ע ַ
ֶשׁא רוֹצוֹת ַלעֲשׂוֹת ָשׁלוֹם ִעם
דוֹלה
ֲבל זוֹ ָטעוּת ְג ָ
ִי ְשׂ ָר ֵאל ,א ָ
ֶשׁ ָל ֶהן.
ְראוְּ ,ל ָמ ָשׁלֶ ,את ְל ָבנוֹן .זוֹ ְמ ִדינָה
)ל ֵה ָה ֵרס(
מוֹטט ְ
עוֹמ ֶדת ְל ִה ְת ֵ
ֶשׁ ֶ
ִבּ ְג ַלל ְבּ ָעיוֹת ַכּ ְל ָכּ ִליוֹתִ .אם ָהיָה
ָלה ֶה ְס ֵכּם ָשׁלוֹם ִעם ִי ְשׂ ָר ֵאל,
יוֹתר.
ַה ַמ ָצב ֶשׁ ָלה ָהיָה טוֹב ֵ
סוּרים
ְנ ַקוֶוה ֶשׁ ַה ְל ָבנוֹנִ יםַ ,ה ִ
ְו ַה ָפ ַל ְס ִטי ִניםְ ,י ַק ְבּלוּ ֶאת
ַה ַה ְח ָלטוֹת ַה ְנכוֹנוֹת ,וְ ַיעֲשׂוּ גַם
ֵהם ָשׁלוֹם ִעם ִי ְשׂ ָר ֵאל.
יגאל צדקא,
עורך

חדשות בקצרה...
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ִשׂ ָר ֵאל.
שׁל ִמ ְצ ַריִם ֵה ֵחלָה ) ִה ְת ִחילָה( ְבּ ִטיסוֹת ְלי ְ
◄ ֶח ְברַת ַה ְתעוּפָה ֶ
ימן ְל ָכֶ שׁ ַה ְק ָשׁ ִרים ֵבּין ְשׁ ֵתי
אַחר ֶע ְשׂרוֹת ָשׁנִ ים ֶשׁל ַה ְפ ָס ָקה .זֶהוּ עוֹד ִס ָ
זֹאת ְל ַ
יוֹתר(.
טוֹבים ֵ
)הוֹפ ִכים ְל ִ
ְ
ַה ְמ ִדינוֹת ִמ ְשׁ ַת ְפּ ִרים
ִירוּשׁ ַליִם ֵהן ֶמ ְר ְכּזֵי ַהיְיֶ -טק ֲחשׁוּבִים.
ָמיֵ :תל-אָבִיב ו ָ
◄ ֶמ ְחקָר עוֹל ִ
עוֹלם ְבּ ִמ ְס ָפּר ֶח ְברוֹת
ישׁי ָבּ ָ
ישׁי ְו ַה ִשׁ ִ
"ע ִרים ֵא ֶלה נִ ְמ ָצאוֹת ַבּ ְמקוֹמוֹת ַה ֲח ִמ ִ
ָ
עוֹר ֵכי ַה ֶמ ְח ָקרַ .בּ ְמקוֹמוֹת ָה ִראשׁוֹ ִנים נִ ְמ ָצאוֹת ְשׁ ֵתי
אוֹמ ִרים ְ
י-טק ֶשׁ ָבּ ֶהן"ְ ,
ַה ַה ְי ֶ
וּבּ ְי ִיג'ין.
יהן לוֹנְ דוֹן ֵ
אַרצוֹת ַה ְבּ ִרית וְ אַ ֲח ֵר ֶ
ָע ִרים ְבּ ְ
ָשׁים ִללְמוֹד בָּאוּנִי ֶב ְרסִי ָטהָ .כֶּ ה ְח ִליט
ְשׁים ְלנ ִ
◄ בְּאַ ְפ ָגנִי ְס ָטן א ַמר ִ
ָקן.
ַל ַח ֶאת ַהז ָ
ַה ִשׁ ְלטוֹן ֶה ָח ָדשׁ ַבּ ְמ ִדינָהַ .ה ִשׁ ְלטוֹן גַם א ַמ ְר ֶשׁה ִל ְג ָב ִרים ְלג ֵ
)אוֹמ ִרים( ֶשׁ ִמ ְשׂ ָרד ַה ְבּ ִריאוּת
ְ
◄ " ֲאנַ ְחנוּ ְמבוּ ְל ָבּלִים"ָ .שׂ ִרים ַבּ ֶמ ְמ ָשׁ ָלה טוֹעֲנִ ים
יוֹד ִעים ִאם
ַחנוּ א ָת ִמיד ְ
ידע ְמדוּיָיק ַעל ַהקוֹרוֹנָה" .זֶה ְמ ַב ְל ֵבּל ְו ֲאנ ְ
נוֹתן ֵמ ָ
א ֵ
אוֹמ ִרים.
ַה ַה ְח ָלטוֹת ֶשׁ ָלנוּ נְ כוֹנוֹת"ֵ ,הם ְ
שׁ ַמלִיוֹת.
שׁכֺּל ַה ְמכוֹנִיוֹת בָּה יִ ְהיוּ ַח ְ
◄ נוֹ ְר ֶב ְגיָה ִת ְהיֶה ַה ְמדִינָה ָהרִאשׁוֹנָה ֶ
יעה ֶשׁ ִמ ְשׁנַת  ,2025אָסוּר ִי ְהיֶה ִל ְמכּוֹר ְמכוֹנִ יוֹת ֶשׁ ֵאינָן ַח ְשׁ ַמ ִליוֹת.
הוֹד ָ
ַה ֶמ ְמ ָשׁ ָלה ִ
אשׁי ָע ִרים
תוֹשׁבִים ְל ִה ְת ַחסֵן"ָ .כְּ מ ַב ְק ִשׁים ָר ֵ
ְשׁ ְכנֵ ַע ֶאת ַה ָ
◄ " ִעזְרוּ לָנוּ ל ַ
יבּלוּ ִחיסוּן
ֲע ָר ִביוֹת ֵמ ַה ֶמ ְמ ָשׁ ָלהַ .עד ַהיוֹםַ ,רק ְשׁ ִלישׁ ֵמ ָה ֶא ְז ָר ִחים ָה ֲע ָר ִבים ִק ְ
ישׁי.
ְשׁ ִל ִ

חוֹשׁבִים?
ָמה אַ ֶתם ְ
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עוֹלם.
וּב ָ
ִוירוּס ַהקוֹרוֹנָה ַמ ְמ ִשׁיְ ל ִה ְת ָפּ ֵרץ ִמ ַפּ ַעם ְל ַפ ַעם ְבּ ִי ְשׂ ָר ֵאל ָ
יבּלוּ ִחיסוּן ֶנגֶד ַהוִ וירוּס.
ָשׁים ֶשׁא ִק ְ
יקר ֵא ֶצל ֲאנ ִ
זֶה קוֹ ֶרה ְבּ ִע ָ
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ָשׁים ְל ִה ְת ַחסֵן?
ַה ִאם ָצרִיְ ל ַחיֵיב ֲאנ ִ

52 HeChalutz Street

ְבּ ַעד

נֶגֶד

ָשׁים ֶשׁא ִמ ְת ַח ְסנִ ים,
• ִבּ ְג ַלל ֲאנ ִ
ֶימתִ .אם ֵהם
ֲד ִיין ַקי ֶ
ַה ַמ ֲח ָלה ע ַ
ִי ְת ַח ְסנוַּ ,ה ִסיכּוּ ִיים ְל ִה ְת ָפּ ְרצוּת

ישׁהוּ אוֹ
י-א ְפ ָשׁר ְל ַחיֵיב ִמ ֶ
• ִא ֶ
יקה ַבּגוּף ַה ְפּ ָר ִטי
ישׁ ִהי ְל ַק ֵבּל ְז ִר ָ
ִמ ֶ
ֶשׁ ָל ֶהם.

ֵירדוּ ְמאוֹד.
ַה ַמ ֲח ָלה ,י ְ
חוּס ִנים ְמ ַס ְכּ ִנים ֶאת כֹּל
א-מ ָ
ְ
• ַה

• ְבּ ִי ְשׂ ָר ֵאלַ ,הוִ וירוּס ְכּ ָבר ֶנ ֱח ַלשׁ
ְו ָל ֵכן א ָצ ִריְ ל ִה ְת ַח ֵסן נ ְֶגדוֹ.
ֲמינִ ים
ָשׁים ֶשׁ ְכּ ָלל א ַמא ִ
• יֵשׁ ֲאנ ִ
יח
י-א ְפ ָשׁר ְל ַה ְכ ִר ַ
ְבּ ִחיסוּ ִנים ,וְ ִא ֶ

אוֹתם
יכה ְל ַחיֵיב ָ
ַה ֶמ ְמ ָשׁ ָלה ְצ ִר ָ
ְל ִה ְת ַח ֵסן.

אוֹתם ַלעֲשׂוֹת ַמ ֶשׁהוּ ֶשׁ ֵהם א
ָ
ֲמי ִנים בּוֹ.
ַמא ִ

ַה ִציבּוּר ,וְ א ַרק ֶאת ַע ְצ ָמם.
כּוּלם,
ָל ֵכןְ ,כּ ֵדי ְל ָהגֵן ַעל ָ

יַנְשׁוּף
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ִמי ִת ְהיֶה ַה ְמדִינָה ַהבָּאָה?

10

מאת יגאל צדקא
ָאיר ַל ִפּיד,
ַשׂר ַהחוּץ ,י ִ
)ע ָשׂה( ָלאַ ֲחרוֹנָה
ָע ַרָ 
ִבּיקוּר ִראשׁוֹן ְבּ ַבּ ְח ֵר ְיין
)פּ ַתח( ָבּה
וְ ָחנַָ 
ַשׁ ְג ִרירוּת.
טוֹרי
יס ִ
"זֶהוּ יוֹם ִה ְ
אָמר
וּמ ֵלא ִת ְקוָוה"ַ ,
ָ
רויטרס
   
"בּ ָקרוֹב
ַה ַשׂר ַל ִפּידְ .
)נוֹתנֶת( ֶאת
יטה ֶ
מוֹשׁ ָ
מוּס ְל ִמיוֹתִ .י ְשׂ ָר ֵאל ִ
נִ ְפ ַתח ַשׁ ְג ִרירוּיוֹת ְבּעוֹד ְמ ִדינוֹת ְ
כוּלם
מוּס ְל ִמיוֹתַ .ה ָשׁלוֹם הוּא ָד ָבר ָחשׁוּב ְל ָ
ָדה ְל ָשׁלוֹם ְלכֹל ַה ְמ ִדינוֹת ַה ְ
יָ
ָיבים ַלעֲשׂוֹת ַהכֹּל ְכּ ֵדי ְל ַה ִשׂיג אוֹתוֹ".
כוּלנוּ ַחי ִ
וְ ָ
ַכּזָכוּרִ ,ל ְפנֵי ְכּ ָשׁנָהִ ,י ְשׂ ָר ֵאל ָח ְת ָמה ַעל ֶה ְס ֵכּ ִמים ִעם ִאיחוּד ַה ֶא ִמירוּיוֹת
ָה ֲע ָר ִביוֹת וְ ִעם ַבּ ְח ֵר ְייןֶ .ה ְס ֵכּ ִמים ֵא ֶלה ָפּ ְתחוּ ֶאת ַה ֶד ֶרְ ל ִה ְצ ָט ְרפוּת ֶשׁל
נוֹספוֹת ְל ָשׁלוֹם ִעם ִי ְשׂ ָר ֵאל.
מוּס ְל ִמיוֹת ָ
ְמ ִדינוֹת ְ
ָירים ִי ְשׂ ְר ֵא ִלים ְל ַב ֵקר ִבּ ְמ ִדינוֹת ֵא ֶלה,
)נוֹתנִ ים( ְל ַתי ִ
אַפ ְשׁ ִרים ְ
ַה ֶה ְס ֵכּ ִמים ְמ ְ
ֲס ִקים ֶנ ֱה ִנים ֵמ ַה ָשׁלוֹם,
ָירים ַע ָר ִב ִיים ְל ַב ֵקר ְבּ ִי ְשׂ ָר ֵאל .גַם אַ ְנ ֵשׁי ע ָ
וּל ַתי ִ
ְ
וּמ ַענְ ְיינִ ים.
עוּלה ֲח ָד ִשׁים ְ
יתוּפי ְפּ ָ
)עוֹשׂים( ִשׁ ֵ
ִ
יוֹצ ִרים
וְ ְ

ְמיט ַה ְצ ַפ ְר ֵד ַע ָט ָעה
ֵקר ִ
מאת רונן גליק
ִבּנְ אוּם ָחשׁוּב ֶשׁנָאַם ָלאַ ֲחרוֹנָה
בּוֹריס ג'וֹנְ סוֹן,
ָבּאוּ"םִ ,הזְ ִכּיר ִ
רֹאשׁ ֶמ ְמ ֶשׁ ֶלת אַנְ ְג ִליָהֶ ,את
תוֹכנִ ית
ֵק ְר ִמיט ַה ְצ ַפ ְר ֵד ַע ִמ ְ
"ה ַחבּוּבּוֹת".
ַ
ֵק ְר ִמיטֶ ,שׁהוּא ְדמוּת ֶמ ְר ָכּזִ ית
תוֹכנִ יתָ ,היָה ָשׁר ִשׁיר ְבּ ֵשׁם" :א ַקל ִל ְהיוֹת יָרוֹק".
ַבּ ְ
אָמר ג'וֹ ְנסוֹן" .זֶה ַקל ִל ְהיוֹת
"ק ְר ִמיט ַה ְצ ַפ ְר ֵד ַע ָט ָעה"ַ ,
ֵ
'יָרוֹק'".
רוּקים'
יכים ִל ְהיוֹת ' ְי ִ
כּוּלנוּ ְצ ִר ִ
לוֹמר ֶשׁ ָ
הוּא ִה ְת ַכּוֵון ַ
וְ ִל ְשׁמוֹר ַעל ַכּדוּר ָהאָ ֶרץִ .מ ְת ָבּ ֵררֶ ,שׁ ִבּ ְזכוּת ַה ִדיבּוּר ַעל
עוֹלם.
ָשׁים ַר ִבּים ָבּ ָ
ֵק ְר ִמיטַ ,הנְ אוּם ֶשׁל ג'וֹנְ סוֹן ִע ְניֵין ֲאנ ִ
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כָּבוֹד ְלבֵית
ַהחוֹלִים 'סוֹרוֹקָה'
12

11

רויטרס

מאת איילה שמעוני
)ע ָשׂה( ֵבּית
חוֹדשׁ ֶשׁ ָע ָברָ ,ע ַרָ 
ַבּ ֶ
ר-שׁ ַבע
'סוֹרוֹקה' ֶשׁ ִבּ ְב ֵא ֶ
ָ
חוֹלים
ַה ִ
יוֹתר.
סוּבּ) א ָפּשׁוּט( ְבּ ֵ
יתוּח ְמ ָ
ִנ ַ
חוֹלים ִה ְפ ִרידוּ זוּג
רוֹפ ֵאי ֵבּית ַה ִ
ְ
אשׁים
נוֹלדוּ ְכּ ֶשׁ ָה ָר ִ
ְתאוֹמוֹת ֶשׁ ְ
חוּבּ ִרים.
ֶשׁ ָל ֶהן ְמ ָ
ָדיר )א קוֹ ֶרה ַה ְר ֵבּה(
יתוּח נ ִ
ַה ִנ ַ
עוֹלם ָהיוּ ַרק ָ 20כּמוֹהוּ.
וּב ָ
יוֹתרָ ,
ְבּ ֵ
מוּצ ָלח הוּא אוֹת
יתוּח ַה ְ
"ה ִנ ַ
ַ
רוֹפ ִאים
חוֹלים וְ ָל ְ
ָכּבוֹד ְל ֵבית ַה ִ
יקי ִגידוֹן,
אָמר ד"ר ִמ ִ
ֶשׁ ָלנוּ"ַ ,
יתוּח
ַת ִחים ֶשׁ ִה ְשׁ ַת ֵתף ַבּנִ ַ
אַחד ַה ְמנ ְ
ַ
ַת ִחים
"יוֹתר ֵמְ 50-מנ ְ
סוּבֵּ .
ַה ְמ ָ
יתוּח
ָע ְבדוּ ַעל ְשׁ ֵתי ַה ְי ָלדוֹת ַבּנִ ַ
ֶשׁאָ ַרָ שׁעוֹת ַרבּוֹתִ .ה ְתכּוֹנַנוּ ְלזֶה
חוֹד ִשׁים ,וְ ַה ִה ְת ַר ְגשׁוּת ֶשׁל
ַכּ ָמה ָ
אַחר
דוֹלה ְמאוֹד(ְ .ל ַ
)ג ָ
ֲצוּמה ְ
כּוּלנוּ ע ָ
ָ
ַחד ִעם
רוֹפ ִאים ָבּכוּ ְבּי ַ
יתוּחְ ,
ַה ִנ ַ
הוֹריםֶ ,שׁ ָראוּ ֶאת ַה ְי ָלדוֹת ֶשׁ ָל ֶהם
ַה ִ
ַבּ ַפּ ַעם ָה ִראשׁוֹנָה ְבּ ִנ ְפ ָרד.
ֲבוֹדה
ילי ,זֶהוּ ַה ִשׂיא ַבּע ָ
ִבּ ְשׁ ִב ִ
ֲמין
צוֹעית ֶשׁ ִלי .אֲנִ י ַמא ִ
ַה ִמ ְק ִ
ילים
ֶשׁ ַה ְי ָלדוֹת ִי ְחיוּ ַח ִיים ְר ִג ִ
ַמ ֵרי".
ְלג ְ
יתוּח ַהזֶה ַמ ְר ֶאה ַעד ַכּ ָמה
"הנִ ַ
ַ
טוֹבה",
ָה ְרפוּאָה ְבּ ִי ְשׂ ָר ֵאל ָ
עוֹלם.
רוֹפ ִאים ָבּ ָ
אוֹמ ִרים ְ
ְ

  

 
  

בית החולים סורוקה

שׁ ָלכֶם
ַה ֲח ָללִית ְמ ַחכָּה ָל ַר ְעיוֹן ֶ

שׂיא
עוֹד ִ
ִשׂ ָר ֵאל
ִישׁבֵר ְבּי ְ
י ָ
14

13

מאת יעקב כהן
ַה ֲח ָל ִלית
ַה ִי ְשׂ ְר ֵא ִלית
ַה ֲח ָד ָשׁה,
אשׁית ,'2
ְ'בּ ֵר ִ
ָתטוּס ַל ָי ֵר ַח
ְבּעוֹד ְכָּ 3-שׁנִ ים.
אוּלםֶ ,צוֶות
ָ
ַה ֲח ָל ִלית ְכּ ָבר
חיים צח ,לע"מ
    
ַמזְ ִמין ַמ ְד ָענִ ים
ָיבים ִל ְהיוֹת גַם
מוּבןֶ ,שׁ ֵהם ַחי ִ
לוֹח ַרעֲיוֹנוֹת ְל ִניסוּ ִיים ֶבּ ָח ָללַ .כּ ָ
וְ ֶאזְ ָר ִחים ִל ְשׁ ַ
ינוּכ ִיים וְ א ַרק ַמ ָד ִע ִיים.
ִח ִ
)א ְרגוּן(
ֲמוּתת ִ
אוֹמר ְכּ ִפיר ַד ָמ ִריֵ ,מע ַ
"בּ ֵתי ֵס ֶפר ְי ַלוּוּ ֶאת ַה ֲח ָל ִלית ֶשׁ ָלנוּ"ֵ ,
ָ
ידים
רוֹצים ְל ַח ֵבּר ֶאת ַה ַת ְל ִמ ִ
ַחנוּ ִ
ֶ ,SpaceILשׁבּוֹנָה ֶאת ַה ֲח ָל ִליתֲ " .אנ ְ
ַל ַמ ָדע וְ ֶל ָע ִתיד".
נוֹב ְמ ֶבּר.
ָשׁת ַה ָצעוֹת הוּא ַהְ 15-בּ ֶ
מוֹעד )זְ ַמן( ָהאַ ֲחרוֹן ְל ַהג ַ
ִשׂימוּ ֵלבַ ,ה ֵ

מאת עמית גרינברג
יבּנֶה ְבּ ָקרוֹב ְבּ ִי ְשׂ ָר ֵאל.
ִמ ְג ָדל ָח ָדשׁ ִי ָ
גוֹבה ֶשׁל  56קוֹמוֹת,
הוּא ִי ְהיֶה ְבּ ַ
גוֹבה ַבּ ְמ ִדינָה.
ְו ִי ְשׁבּוֹר ֶאת ִשׂיא ַה ָ
ֶשׁר ֶשׁ ְליַד
יבּנֶה ָבּ ִעיר נ ֶ
הוּא ִי ָ
גוּרים,
יפהְ ,ו ִי ְהיוּ בּוֹ ִדירוֹת ִל ְמ ִ
ֵח ָ
ִמ ְשׂ ָר ִדים ְו ִשׁ ְט ֵחי ִמ ְס ָחר.
ארק
ָבוֹה ִי ְהיֶה ָפּ ְ
ִמ ָס ִביב ַל ִבּ ְניָין ַהג ַ
וּמ ְג ְר ֵשׁי ִמ ְשׂ ָח ִקים.
גָדוֹל ִ

יח"צ

   

המצאה ישראלית " -אחת החשובות בעולם"

15

מאת אבי גלבוע
'ווֹט ְרגֵ'ן' המציאה
חברה ישראלית בשם ֶ
מכשיר שמייצר מים ֵמ ַה ...אוויר.
פירוש הדבר הוא שהמכשיר יכול
לפתור את בעיית המים בעולם,
במיוחד באזורים יבשים.
ִמ ִסיבה זו הגדיר )קבע ,תיאר( מגזין
'טיים' האמריקני ,את ההמצאה
כ'אחת החשובות ביותר בעולם'.
"באוויר יש טיפות קטנות של מים,
   
שאנחנו אפילו לא רואים" ,מסביר
שני אופיר-ענבר ,שפיתח )המציא( את המכשיר ביחד עם פרופסור דרור אבישר" .המכשיר שלנו 'תופס' את
הטיפות האלה והופך אותן למים שאפשר לשתות".
ב'ווטרג'ן' בטוחים שההמצאה שלהם תעזור למאות מיליוני אנשים בעולם ,שכרגע אין להם מספיק מים.

אֳ

יח"צ
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מדע ,סביבה ומחשבים

בעריכת אבי גלבוע

איך יורד גשם בדובאי?

16

אֳ

מאת אבי גלבוע
דובאי היא מדינת מדבר חמה מאוד .לאחרונה ,הם
מצאו שיטה להוריד את הטמפרטורות )מעלות חום(
במדינתם הקטנה.
כאשר יש יום עם עננים ,הם שולחים אליהם רחפנים
מיוחדים .הרחפנים גורמים )עושים( לטיפות הגשם
שבתוך העננים להתחבר אלה לאלה ולהפוך לגשם,
שמוריד את החום לזמן קצר.
הבעיה בשיטה הזו היא שבדובאי כמעט ואין עננים ולכן הרעיון הזה יעיל )טוב( רק בימים בודדים בשנה.

אַל ַת ַעזְרוּ ַל ָצבִּים ַה ְק ַטנִים
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ַ 30מ ֲעלוֹת ֶה ְבדֵל
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מאת איילה שמעוני
ִל ְפ ָע ִמים ֶא ְפ ָשׁר ִל ְראוֹת ָצ ִבּים ְק ַטנִ ים זוֹ ֲח ִלים ַעל ַהחוֹףֵ .א ֶלה ֵהם ָצ ִבּים
הוֹל ִכים ֶאל ַהיָם ַבּ ַפּ ַעם ָה ִראשׁוֹנָה
יצים ֶשׁ ַעל ַהחוֹף ,וְ ְ
ֶשׁ ָבּ ְקעוּ )י ְָצאוּ( ֵמ ַה ֵבּ ִ

מאת רונן גליק
רוֹביץ' הוּא
אַל ְכּ ַס ְנ ְד ִ
ד"ר אוֹר ֶ
)מזֶג אֲוִ ויר( ַבּ ֶט ְכ ִניוֹן.
אַק ִלים ֶ
חוֹקר ְ
ֵ

ֵיהם.
ְבּ ַחי ֶ
שׁוּבה ָל ֶהם ְמאוֹד.
יכה ַהזוֹ ֲח ָ
ֲל ָ
ִמ ְת ָבּ ֵררֶ ,שׁ ַהה ִ
עוֹשׂיםֵ ,הם ְבּ ֶע ֶצם ְמ ַפ ְת ִחים )בּוֹנִ ים( ֶאת
"בּ ֶמ ְר ָחק ַה ָק ָטן ַהזֶה ֶשׁ ֵהם ִ
ַ
ַן-פ ֵרנְ ְקל ֵמ' ָרשׁוּת ַה ֶט ַבע וְ ַהגַנִ ים'" .זֶה ָחשׁוּב
ֲדס ג ְ
אוֹמ ֶרת ה ַ
ירים"ֶ ,
ַה ְשׁ ִר ִ
זוֹכרוֹת ֶאת
ָל ֶהם ְל ֶה ְמ ֵשַׁ ה ַח ִיים ַבּ ַמ ִיםְ .כּמוֹ ֵכןַ ,בּ ֶד ֶרַ ה ְק ָצ ָרה ַהזוַֹ ,ה ָצבוֹת ְ

הוּא ָבּ ַדק ָלאַ ֲחרוֹנָה ֶאת ֶה ְב ֵד ֵלי
)מעֲלוֹת( ֶשׁ ֵבּין ָמקוֹם
ַה ֶט ְמ ֶפּ ָרטוּרוֹת ַ
מוּצל ִ)עם ֵצל( ְל ָמקוֹם ְבּ ִלי ֵצל.
ָ
הוּא ָשׂם ְשׁ ֵתי ְמכוֹ ִניוֹת ִבּ ְמקוֹמוֹת
ילה ֶשׁ ַה ֶה ְב ֵד ִלים ַבּחוֹם
שׁוֹנִ ים ,וְ ִג ָ

יצים".
יכן ַל ֲחזוֹר ְכּ ֵדי ְל ַה ִטיל ֵבּ ִ
יוֹדעוֹת ְל ֵה ָ
ַהחוֹף ,וְ ְ
רוֹאים ָצ ִבּים ְק ַטנִ ים ַעל ַהחוֹף ,אַל ַת ַעזְ רוּ ָל ֶהםְ .תנוּ ָל ֶהם
אַתם ִ
אָז ִאם ֶ
יע ְל ַבד ֶאל ַה ַמ ִים.
ְל ַה ִג ַ

דוֹלים.
ֶשׁ ְבּתוַֹ ה ְמכוֹנִ יוֹת ָהיוּ ְג ִ
"החוֹם ַבּ ְמכוֹנִ ית ֶשׁ ָה ְי ָתה ַבּ ֶשׁ ֶמשׁ
ַ
יע ְלַ 60-מעֲלוֹת ְבּ ֵע ֶרְ ,ו ִאילוּ
ִה ִג ַ
יע
ַבּ ְמכוֹנִ ית ַה ְשׁנִ יָיהַ ,החוֹם ִה ִג ַ
ְלַ 30-מעֲלוֹת ְבּ ֵע ֶר .זֶה ַמ ְר ֶאה ַעל

18

אוֹמר.
ַה ֲח ִשׁיבוּת ֶשׁל ַה ֵצל" ,הוּא ֵ
ְל ַד ְעתוְֹ ,בּ ִי ְשׂ ָר ֵאל ֵאין ַמ ְס ִפּיק ֵצל
וְ זֶה ָד ָבר א טוֹב.
"ה ִע ִיריוֹת ְצ ִריכוֹת ִל ְדאוֹג ְל ַה ְר ֵבּה
ָ
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ָעים
תוֹשׁ ִבים ִי ְהיֶה נ ִ
ֵצלְ ,כּ ֵדי ֶשׁ ַל ָ
אוֹמר.
יוֹתר" ,הוּא ֵ
ֵ

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 ִ

 26בְּאוֹקְטוֹבֶּר – יוֹם ַה ֲהלִיכָה ַהבֵּין-לְאוּ ִמי
ָשׁים
יכהָ .ל ֵכן ,א ְמ ַעט ֲאנ ִ
ֲל ָ
יוֹתר הוּא ַהה ִ
יאים ְבּ ֵ
פּוֹרט ַה ְבּ ִר ִ
ֶא ָחד ֵמ ַע ְנ ֵפי ַה ְס ְ
אר ִקים.
וּב ָפּ ְ
ֲדים ָבּ ְרחוֹבוֹת ַ
צוֹע ִ
ָשׁים ָל ֵצאת
עוֹדד ֲאנ ִ
יוּחדְ ,כּ ֵדי ְל ֵ
יאוּתית יוֹם ְמ ָ
יכה ְבּ ִר ִ
ֲל ָ
יבּה זוֹ ,יֵשׁ ַלה ִ
ִמ ִס ָ
ידה.
ִל ְצ ִע ָ
הוֹל ִכים.
חוֹג ִגים ֶאת ַהיוֹם ַהזֶה? ָפּשׁוּט ְ
ֵאיְ 
כוּלנוּ ַה ְר ֵבּה ְבּ ִריאוּת!
וּל ָ
ֲבוֹדה ָבּ ֶרגֶל ,וְ ֶשׁ ִי ְהיֶה ָל ֶכם ְ
הוֹל ִכים ְל ֵבית ַה ֵס ֶפר ְו ַלע ָ
ְ
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חדש :כוורת רובוטית
מאת יעקב כהן
בשנים האחרונות ,מצב הכוורות
בעולם אינו טוב .בכל שנה ,מתות
כמחצית )חצי( מהדבורים בכל
כוורת .הדבוראים לא יודעים מה
הסיבה לכך והפתרונות שנוסו
)שניסו אותם( עד היום ,לא הצליחו.
חברה ישראלית בשם Beewise
טוענת )אומרת( שיש לה פתרון
מוצלח .היא המציאה כוורת
רובוטית שמצליחה לשמור על
הדבורים.
בכל כוורת כזו חיות מיליוני
דבורים כאשר הרובוט בודק
אם יש מחלה בקרב )בין( הדבורים,
אם הטמפרטורה )חום( בכוורת
מתאימה )נכונה( ,אם יש להן
מספיק אוכל ועוד.
רוֹדה )מוציא דבש( את
הרובוט גם ֶ
הדבש מהכוורת ללא מגע יד אדם.
"כך הדבוראי יכול לנהל את
הכוורות שלו מרחוק" ,אומר סער

ספרא ,מייסד )מקים( החברה.
"הוא לא יפסיד כסף מכך שדבורים
ימותו ,מפני שהכוורת שלנו מונעת

20

אֳ

רבים ,והטבע לא יכול להתקיים
ללא דבורים .הכוורת הרובוטית
של  Beewiseנותנת לנו תקווה
שמספר הדבורים בעולם יגדל וכך
הן ימשיכו לשמור על הטבע".
ב Beewise -בטוחים שכל חברות
הדבש הגדולות בעולם ירכשו
)יקנו( את הכוורת הרובוטית
שלהם.
"אנחנו לא רק עוזרים לדבוראים
שמייצרים דבש" ,הם אומרים.
"אנחנו גם עוזרים לסביבה ולטבע
בעולם".

)לא נותנת( תמותה )מוות( של
דבורים".
ההמצאה הישראלית מלהיבה
מגדלי דבורים בעולם.
"עכשיו נוכל לנהל את הכוורות
שלנו בלי לפחד שיקרה לדבורים
שלנו משהו רע" ,הם אומרים.
גם ארגוני בריאות וחקלאות
בעולם מתעניינים בהמצאה של
.Beewise
"הדבורים
חשובות מאוד
לחקלאות ולטבע
בכל העולם",
אומרים מומחים
לאיכות הסביבה.
"הן 'אחראיות'
להתפתחות של
עצים ופרחים
 

רויטרס
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סיפורים מכאן ומשם ומכל העולם
אורח מפתיע הגיע למלון

מה זה?

21

22

באלְ ִּפים האיטלקים הגיע אורח מפתיע – אייל ההרים.
למלון קטן ַ
"הוא היה גדול ויפה" ,סיפרו שתי האורחות שבתמונה" .כמובן שמיהרנו
לצלם אותו".
באלפים האיטלקים חיים עדרים רבים של איילים ,ולפעמים הם
מתקרבים לתיירים.

לפעמים הטבע גורם )עושה( לנו
מראה לנו שיש בו
לחייך .הוא ֶ
הרבה יותר אומנות ויצירתיות
ממה שאנחנו חושבים.
איכר אחד מצא את זה בגינה
שלו ...ותהה )חשב( :האם זה
תות שדה או פרפר?

ילדה מנקה את חופי ברזיל
נינה גומז מברזיל רק בת
 4וכבר הפכה לסמל עבור
)בשביל( אנשי איכות הסביבה.
נינה הצעירה מנקה מאשפה
את חופי הים ,וגם את המים
שליד החופים.
"אנחנו רוצים עולם נקי",
אומרת נינה" .עשו כמוני,
ונקו את הסביבה שלכם .הטבע
יוֹדה )יגיד תודה( לכם על כך".
בתמונה :נינה אוספת עוד
שקית מזהמת )מלכלכת( בים.
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אֳ

האונייה נבקעה לשניים

מאת כתבי רויטרס ברחבי העולם

24

מה שרואים בתמונה זה לא שתי אוניות ,אלא
אונייה אחת שנבקעה )נשברה( לשני חלקים.
זה קרה לאחר שהאונייה עלתה על שרטון
)סלע מתחת למים( ליד חופי יפן.
למרבה המזל ,האונייה היתה ריקה ולא
זיהמה )לכלכה( את המים בנפט.

הכפר שעל הצוק

ההצגה חייבת
להימשך

25

26

בארצות הברית יש פסטיבלים
שונים עם סוסים ,ובמרכזן
)בעיקרן( תחרויות רודיאו
)רכיבה על סוסים(.
בנוסף לתחרויות ,מתקיימים
אירועים רבים .כך ,המשתתפים
לא רק צופים )רואים(

בתחרויות ,אלא נהנים גם
ממצעדים ,דוכני אוכל ,מתקני
שעשועים ועוד.
בתמונה :בוקר )קאובוי( מנסה
ויקיפדיה

ַרוֹלה נמצא על צוק )סלע ענק( גבוה באיטליה.
הכפר ָמנ ָ
בעבר ,אנשי הכפר עסקו )עבדו( ְבּ ַד ִיג ובייצור יין.
בשנים האחרונות ,תיירים רבים החלו )התחילו( להגיע לכפר הצבעוני

להישאר על סוס קופצני זמן
רב ככל האפשר.

הזה ,ותושביו עברו לעסוק בתיירות.
"בתיירות מרוויחים הרבה יותר מאשר בדיג או בהכנת יין" ,אומרים
התושבים" .זו גם עבודה קלה ונחמדה יותר".
אולם ,בימים אלה ,בגלל הקורונה ,התיירים הפסיקו להגיע ותושבי
הכפר נותרו )נשארו( ללא עבודה.
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סיפור קצר
ַה ִמ ְבחָן הַחוֹזֵר

27

ידים א אָהֲבוּ ִל ְלמוֹד.
אַר ַבּ ַעת ַה ַת ְל ִמ ִ
ְ

ָכוֹלנוּ
"בּוֹאוּ נְ ַס ֵפּר ַלמוֹ ָרה ֶשׁא י ְ

יוֹתר( ְל ַשׂ ֵחק ַכּדוּ ֶרגֶל
ֱדיפוּ ) ָרצוּ ֵ
ֵהם ֶהע ִ
אוּחר.
וּל ַבלוֹת ַבּ ַל ְי ָלה ַעד ְמ ָ
דוּר ַסל ְ
ְו ַכ ְ
יוֹתר ִמ ַדי ַעל ַה ִמ ְב ָחן
ֵהם א ָח ְשׁבוּ ֵ
יכים ְל ִה ְתכּוֹנֵן ֵא ָליו.
ֶשׁ ֵהם ָהיוּ ְצ ִר ִ
יתה
ֵהם ָראוּ ֶאת ְשׁאָר ַח ְב ֵרי ַה ִכּ ָ
לוֹמ ִדים כֹּל ַה ְז ַמן ,וְ ִה ְת ַע ְלמוּ )א ָשׂמוּ
ְ

ישׁה זְ ֵקנָה
ִל ְלמוֹדִ ,בּ ְג ַלל ֶשׁ ָעז ְַרנוּ ְל ִא ָ
מוּס."
ִל ְדחוֹף ֶאת ַה ְמכוֹנִ ית ֶשׁ ָלה ַל ָ
אָמר ָח ֵבר ֵשׁנִ י.
" ַר ְעיוֹן ְמצוּיָין"ַ ,
ַלגַל,
)פּנְ ֵצ'ר( ַבּג ְ
ֶקר ַ
"נְ ַס ֵפּרֶ ,שׁ ָהיָה ָלה נ ֶ
אוֹתה ְל ַבד".
ָכוֹלנוּ ְל ַה ְשׁ ִאיר ָ
וְ א י ְ
מוּצ ָלח.
ַה ֲח ֵב ִרים ָח ְשׁבוּ ֶשׁזֶה ִפּ ְתרוֹן ְ

אָמ ָרה ַהמוֹ ָרה" .טוֹב,
"אֲנִ י ְמ ִבינָה"ְ ,
ימה ִל ְדחוֹת ֶאת ַה ִמ ְב ָחן ְלעוֹד
אֲנִ י ַמ ְס ִכּ ָ
יתן ָל ֶכם זְ ַמן ִל ְלמוֹד".
יוֹמ ִיים .זֶה ִי ֵ
ָ

ֵלב( ֵמ ָה ֵעצוֹת ֶשׁ ָל ֶהם.

ָשׁים
ַחנוּ ֲאנ ִ
"המוֹ ָרה גַם ַת ְחשׁוֹב ֶשׁ ֲאנ ְ
ַ

יכּ ְשׁלוּ )א ַת ְצ ִליחוּ( ַבּ ִמ ְב ָחן",
"אַתם ִת ָ
ֶ
"ה ִמ ְב ָחן ַהזֶה ָחשׁוּב
אָמרוּ ָל ֶהםַ .
ְ

ֲח ִרים"ֵ ,הם ָשׂ ְמחוּ.
טוֹבים ֶשׁעוֹזְ ִרים ַלא ֵ
ִ
אַר ָבּ ָעה
בּוֹקרָ ,בּאוּ ָה ְ
וְ ָכְ ,ל ָמ ֳח ָרת ַבּ ֶ

אַר ָבּ ָעה ַעל ָה ַר ְעיוֹן ֶשׁ ָל ֶהם,
ָשׂ ְמחוּ ָה ְ
ְו ַה ַפּ ַעם ֵהם ָל ְמדוּ ַל ִמ ְב ָחן.
אַר ַבּ ַעת
ְבּיוֹם ַה ִמ ְב ָחןָ ,פּ ְגשׁוּ ְ

ָיבים
אַתם ַחי ִ
עוּדהֶ .
ַל ִציוּנִ ים ַבּ ְת ָ
ִל ְלמוֹד".

ֲרים,
ַחנוּ ִמ ְצ ַטע ִ
אָמרוֲּ " :אנ ְ
ַלמוֹ ָרה וְ ְ
יבּ ֵחן ַהיוֹם".
נוּכל ְל ִה ָ
ֲבל א ַ
אָ

יתה.
ידים ֶאת ַהמוֹ ָרה ִמחוּץ ַל ִכּ ָ
ַה ַת ְל ִמ ִ
יה ָהיוּ ַד ֵפּי ַה ִמ ְב ָחן.
ָד ָ
ְבּי ֶ

ֱדיפוּ ְל ַבלוֹת.
אוּלםָ ,כּאָמוּרֵ ,הם ֶהע ִ
ָ
ַחנוּ
אַר ָבּ ָעהֲ " .אנ ְ
אָמרוּ ָה ְ
"אַל ְדאָגָה"ְ ,
ימוּדים.
יחֲ .ח ָבל ְל ַבזְ ֵבּז ְז ַמן ַעל ִל ִ
ַצ ִל ַ
נְ

ֲלה ַהמוֹ ָרה ִבּ ְפ ִליאָה.
דוּע?"ָ ,שׁא ָ
"מ ַ
ַ
ַחד
"א ְתמוֹל ָבּ ֶע ֶרבַ ,בּ ֶד ֶרִ ל ְלמוֹד ְבּי ַ
ֶ
ַל ִמ ְב ָחןָ ,ר ִאינוּ זְ ֵקנָה ְמ ַב ֶק ֶשׁת ֶעזְ ָרה".

"ה ְח ַל ְט ִתי ֶשׁ ַתעֲשׂוּ ֶאת ַה ִמ ְב ָחן
ֶ
אָמ ָרה" .כֹּל ֶא ָחד
ַבּ ֲח ָד ִרים נִ ְפ ָר ִדים"ְ ,

ָפיםִ .בּ ְמקוֹם
יהנוֹת ֵמ ַה ַח ִיים ַהי ִ
ָצ ִריֵ ל ָ
נוֹע".
קוֹל ַ
יתנוּ ְל ֶס ֶרט ַבּ ְ
ִל ְלמוֹד ,בּוֹאוּ ִא ָ
ידים ִה ְמ ִשׁיכוּ
אוּלםְ ,שׁאָר ַה ַת ְל ִמ ִ
ָ

ֲלה ַהמוֹ ָרה.
ֱמת? ָמה ָק ָרה?"ָ ,שׁא ָ
"בּא ֶ
ֶ
ֶקר וְ ִהיא
ַלגַל ַה ְמכוֹנִ ית ֶשׁ ָלה ָהיָה נ ֶ
"בּג ְ
ְ
אָמרוּ
סוֹע"ְ ,
א י ְָכ ָלה ְל ַה ְמ ִשׁיִ לנְ ַ

ִל ְלמוֹד ַל ִמ ְב ָחן.
אַר ַבּ ַעת
ַבּ ַל ְי ָלה ִל ְפנֵי ַה ִמ ְב ָחןֵ ,ה ִבינוּ ְ

"היא ָפּ ֲח ָדה ְל ַה ְשׁ ִאיר ֶאת
ידיםִ .
ַה ַת ְל ִמ ִ
ַה ְמכוֹנִ ית ְבּ ַצד ַה ֶד ֶר ,אָז ָד ַח ְפנוּ ֶאת

יוֹתר ֵמ ֶהם .וְ ֵא ֶלה ָהיוּ ַה ְשׁ ֵאלוֹת:
ֵ

מוּכנִ ים.
ידים ֶשׁ ֵהם ְכּ ָלל א ָ
ַה ַת ְל ִמ ִ
יע ֶא ָחד ֵמ ֶהם.
"יֵשׁ ִלי ַר ְעיוֹן"ִ ,ה ִצ ַ

מוּס.
ילוֹמ ְט ִרים ַל ָ
ַה ְמכוֹנִ ית ַכּ ָמה ִק ֶ
זֶה ָהיָה ַמ ָמשׁ ָק ֶשׁה".

ָ .1מה ָהיָה ֶצ ַבע ַה ְמכוֹ ִנית?
ֶקר?
ַלגַל ָהיָה ַהנ ֶ
ְ .2בּ ֵאיזֶה ג ְ

הָעוֹלָם ִמ ְת ַענְיֵין בְּ...נְיָיר טוּאָלֵט

אַח ֶרת".
יתה ֶ
ֵישׁב ְבּ ִכ ָ
ִמ ֶכּם י ֵ
אַר ָבּ ָעה ִה ְס ַת ְכּלוּ ֶא ָחד ַעל ַה ֵשׁנִ י ,וְ א
ָה ְ
דוּע ִהיא ְמ ַב ֶק ֶשׁת זֹאת.
ֵה ִבינוּ ַמ ַ
ַישׁבוּ ְו ָק ְראוּ ֶאת
אוּלםָ ,בּ ֶרגַע ֶשׁ ֵהם ִה ְתי ְ
ָ
ישׁהוּ ָח ָכם
ַה ְשׁ ֵאלוֹתֵ ,הם ֵה ִבינוּ ֶשׁיֵשׁ ִמ ֶ
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יוּחד –
שׁוּבה' ִבּ ְמ ָ
עוֹס ִקים ִבּ ְשׁ ֵא ָלה ' ֲח ָ
גוֹל ִשׁים ַר ִבּים ָבּ ִאי ְנ ֶט ְרנֶט ְ
ַבּ ָשׁבוּעוֹת ָהאַ ֲחרוֹנִ ים ְ
ירוּתים.
טוּאָלט ַבּ ֵשׁ ִ
ֵאי נָכוֹן ִל ְתלוֹת ֶאת נְ יָיר ַה ֵ
חוֹשׁ ִבים
ֲח ִרים ְ
חוֹשׁ ִבים ֶשׁ ָצ ִריִ ל ְתלוֹת אוֹתוֹ ָצמוּד ַל ִקיר ְכּמוֹ ַבּ ְתמוּנָה .א ֵ
יֵשׁ ָכּ ֵא ֶלה ֶשׁ ְ
ימה.
תוֹל ִשׁיםִ ,נ ְמ ָצא ִמ ָק ִד ָ
ֶשׁהוּא ָצ ִריִ ל ְהיוֹת ָתלוּי ָכֶּ שׁ ַה ֵח ֶלק ֶשׁ ְ
וּכ ַדאי
לוּכ ָלְ (
)מ ְ
זוֹהם ְ
ימה .זֹאת ִמ ְפּנֵיֶ ,שׁ ְל ַד ְע ָתםַ ,ה ִקיר ְמ ָ
חוֹשׁ ִבים ֶשׁ ָצ ִריָ ל ִשׂים את ַהנְ יָיר ִמ ָק ִד ָ
ָשׁים ְ
ִמ ְת ָבּ ֵרר ֶשׁרוֹב ָה ֲאנ ִ
עוֹלם ,אָז ַכּנִ ְר ֶאה ֶשׁ ַה ַמ ָצב טוֹב...
ֲסיק ֶאת ָה ָ
ֲבל ִאם זֶה ָמה ֶשׁ ַמע ִ
יוֹד ִעים ָמה נָכוֹן ,א ָ
ַחנוּ א ְ
ֶשׁ ַהנְ יָיר א ִייגַע בּוֲֹ .אנ ְ
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חידה בלשית

שׁ ָצרִי חוֹ ְקרִים ֲח ָכ ִמים
יֵשׁ ִמ ְקרִים ֶ

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

ָה ַר ֶכּבֶת ַה ְמ ִהירָה
יבוּביםָ ,ה ַר ֶכּ ֶבת
אַחד ַה ִס ִ
ל-אָביבְ .בּ ַ
יפה ְל ִכיוּוּן ֵת ִ
ָס ָעה ֵמ ֵח ָ
ַר ֶכּ ֶבת ַח ְשׁ ַמ ִלית נ ְ
ידה( ֵמ ַה ַפּ ִסים ְו ִה ְת ַה ְפּ ָכה.
ָס ְט ָתה ) ָזזָה ַה ִצ ָ
יקהָ ,כֶּ שׁ ִאישׁ א ִנ ְפגַע.
ְל ַמ ְר ֶבּה ַה ַמזָלָ ,ה ַר ֶכּ ֶבת ָה ְי ָתה ֵר ָ
ילה( ַל ֲחקוֹר ָמה ָק ָרה.
)ה ְת ִח ָ
ַה ִמ ְשׁ ָט ָרהְ ,בּ ָראשׁוּת ַה ַבּ ָלשׁ יוֹאָב צוּרֵ ,ה ֵח ָלה ַ
יעה ְוא
ַהג ָה ַר ֶכּ ֶבת ִנ ְר ַדם אוֹ ִה ְס ַת ֵכּל ַבּ ֶט ֶלפוֹן ִבּ ְז ַמן ַה ְנ ִס ָ
ַה ַבּ ָלשׁ ָח ַשׁב ֶשׁנ ַ
ָשׂם ֵלב ַל ִסיבוּב.
ַהג.
יוֹתר ַבּ ִסיבוּב?"ָ ,שׁאַל ֶאת ַהנ ָ
ָס ְע ָת ְלאַט ֵ
"איָ ק ָרה ֶשׁא נ ַ
ֵ
"בּ ִדיוּק ִל ְפנֵי ַה ִסיבוּבֶ ,ה ָע ָשׁן ֶשׁל ַה ַק ָטר
ַהגְ .
אָמר ַהנ ָ
אָשׁם"ַ ,
"אֲנִ י א ֵ
ָשׁר
ָכוֹל ִתי ִל ְראוֹת ָד ָברָ .ח ַשׁ ְב ִתי ֶשׁ ַה ַמ ְסלוּל י ָ
ִה ְס ִתיר ִלי ֶאת ָה ְר ִאיָיה .א י ְ
יוֹתר".
ָס ְע ִתי ְלאַט ֵ
וְ ָל ֵכן א נ ַ
אָמר ַה ַבּ ָלשׁ צוּר.
"אַתה ְמ ַשׁ ֵקר"ַ ,
ָ
ֵאי הוּא יָדַע זֺאת?
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 87%מהאנשים שואלים
שאלות למרות שהם יודעים
עליהן את התשובות.
יש חלזונות שיכולים לישון
במשך  3שנים.

אי-אפשר להתעטש תוך כדי
ֵשינה.
בארצות הברית יש יותר
בתים נטושים )עזובים( מאשר
חסרי בית )הומלסים(.
וולט דיסני היה מועמד 59
פעמים לפרס אוסקר וזכה בו
 22פעמים .אלו הם שיאים
שטרם )עוד לא( נשברו.

ְתשׁוּבָהְ :ל ַר ֶכּ ֶבת ַח ְשׁ ַמ ִלית ֵאין ָע ָשׁן.

כמה מילים על מילה
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ִ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 ְ

שׁפָּט
ִמ ְ
יוֹצר ַר ְעיוֹן.
ילים ֶשׁ ֵ
אוֹסף ֶשׁל ִמ ִ
ִמ ְשׁ ָפּט הוּא ֶ
ְבּכֹל ַכּ ָת ָבה אוֹ ִסיפּוּר יֵשׁ ִמ ְשׁ ָפּ ִטים.
)ה ְת ָח ָלה( וְ ִסיוּם )סוֹף(,
יחה ַ
יֵשׁ ִמ ְשׁ ְפּ ֵטי ְפּ ִת ָ
ֲרוּכּים וְ יֵשׁ ִמ ְשׁ ָפּ ִטים ְק ָצ ִרים.
יֵשׁ ִמ ְשׁ ָפּ ִטים א ִ

שחקני כדורגל רצים כ11-
קילומטר במשחק ,שנמשך
שעה וחצי.
המחק הומצא  200שנה
אחרי העיפרון.
מדליית זהב אולימפית
עשויה מ 92.5-אחוזים כסף.

Pixabay

ַחנוּ גַם ְמ ַד ְבּ ִרים ְבּ ִמ ְשׁ ָפּ ִטים.
ֲאנ ְ
ימים ְבּ ָב ֵתי ִמ ְשׁ ָפּט מוּל
ֲח ִריםֵ .א ֶלה ַה ִמ ְשׁ ָפּ ִטים ֶשׁ ִמ ְת ַק ְי ִ
ֲבל יֵשׁ ִמ ְשׁ ָפּ ִטים א ֵ
אָ
שׁוֹפ ִטים.
ְ
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ָמי ִבּזְכוּת אוֹ ַפנַיִים
כָּבוֹד עוֹל ִ
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צוֹעי.
אוֹפ ַנ ִיים ִמ ְק ִ
רוֹכב ַ
ֵצוּא ָלה הוּא ֵ
יאל ֵד ְרס ִמוֵונ ֵ
ָד ִנ ֵ
אוֹפ ַנ ִיים ֶשׁלוֹ.
סוּכּנִ ים ִעם ָה ַ
ילים ְמ ָ
עוֹשׂה ַת ְר ִג ִ
הוּא ֶ
)עוֹשׂה(
ֶ
יאל ְמ ַב ֵצ ַע
ָשׁים ַר ִבּים ָבּ ִאים ִל ְראוֹת ֶאת ָדנִ ֵ
ֲאנ ִ

עוֹד ִדים אוֹתוֹ.
וּמ ְ
ילים ְ
ֶאת ַה ַת ְר ִג ִ
יאל ְבּ ֶמ ַד ְליַית ֶכּ ֶסף
ָכה ָד ִנ ֵ
ילים ָה ֵא ֶלה ,ז ָ
ִבּזְ כוּת ַה ַת ְר ִג ִ
טוֹקיוֹ.
ָאדה ָהאַ ֲחרוֹנָה ְבּ ְ
ימ ְפּי ָ
אוֹל ְ
ָבּ ִ
יע
הוֹפ ַ
עוֹל ִמי ,הוּא ַמ ְמ ִשׁיְ ל ִ
אוּלםַ ,ל ְמרוֹת ַה ָכּבוֹד ָה ָ
ָ
תוֹשׁ ִבים.
ֵצוּא ָלה ְל ִשׂ ְמ ַחת ַה ָ
ִבּ ְשׁכוּנוֹת עֲנִ יוֹת ְבּ ְו ֵונ ֵ

הָאַבִּירִים חוֹזְרִים

רויטרס

הגוף דורש
קירור
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מאת אבי גלבוע

אֳ

וּמ ְל ָחמוֹת ְמ ַשׁ ְח ְז ִרים
טוֹריָה ִ
יס ְ
ֲבי( ִה ְ
חוֹב ֵבי )אוֹה ֵ
עוֹלםְ ,
ִבּ ְמקוֹמוֹת שׁוֹנִ ים ָבּ ָ
ָילי ַה ְצ ָבאוֹתָ ,בּ ִאים
)יוֹצ ִרים ֵמ ָח ָדשׁ( ְק ָרבוֹת ְי ָשׁנִ יםֵ .הם ִמ ְת ַל ְבּ ִשׁים ְכּמוֹ ַחי ֵ
ְ
ֶשׁק ַה ְי ָשׁ ִנים וְ 'נִ ְל ָח ִמים' ְל ִפי ַה ְק ָרבוֹת ֶשׁ ָהיוּ ִל ְפנֵי ְמאוֹת ָשׁנִ ים.
ִעם ְכּ ֵלי ַהנ ֶ
אַבּ ִירים ֶשׁל ְי ֵמי
)מ ְל ָחמוֹת( ָה ִ
ֲבים ְל ַשׁ ְחזֵר ֶאת ְק ָרבוֹת ִ
יֵשׁ ָכּ ֵא ֶלה ֶשׁאוֹה ִ
ַה ֵבּי ַנ ִייםִ ,מ ִל ְפנֵי ְכּ ֶא ֶלף ָשׁנָה.
וּב ִכידוֹ ִנים ֶא ָחד מוּל ַה ֵשׁ ִניְ ,ו ָכ
אַבּ ִירים ָל ֲחמוּ ֵא ֶלה ֶנגֶד ֵא ֶלה ַבּ ֲח ָרבוֹת ְ
ָה ִ
חוֹב ִבים.
גַם ַה ְ

רויטרס

ִל ְפ ָע ִמיםֵ ,הם נִ ְפ ָצ ִעים.

מאת רונן גליק

ָשׁים ִנ ְפ ְצעוּ".
אוֹמ ִרים ַה'לוֹ ֲח ִמים'" .גַם אָז ֲאנ ִ
יע ָלנוּ"ְ ,
"זֶה א ַמ ְפ ִר ַ

לאחרונה היו בעולם כמה
מקרים של התעלפויות ,ואפילו
מוות בריצות מרתון ,המרוץ
הארוך ביותר בספורט .החום
בקיץ מתיש )מעייף( עוד יותר
את הגוף ,והספורטאים
מאבדים נוזלים )מים( רבים.
לכן ,בתחרות שהיתה ברוסיה,
החליטו המארגנים לסייע )לעזור(

לרצים .הם ריססו עליהם מים
כדי לקרר אותם .ואכן ,איש
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רויטרס

מהם לא התעלף.

ַהטוּ ְרקִים כּוֹ ֲעסִים
ָשׂיא
ַעל ַהנ ִ
35

רויטרס

מאת רונן גליק
עוֹלם,
ְכּמוֹ ְבּ ַה ְר ֵבּה ְמקוֹמוֹת ָבּ ָ
חוֹדשׁ
טוּר ְקיָה ָהיוּ ַבּ ֶ
גַם ְבּ ְ
ָהאַ ֲחרוֹן ִשׁ ְטפוֹנוֹת.
יקר
ֲסים ְבּ ִע ָ
אוּלם ָה ֶאזְ ָר ִחים כּוֹע ִ
ָ
ָשׂיאָ ,ט ִאיפּ ֵא ְרדוֹאַן.
ַעל ַהנ ִ
ֶה ְרגוּ ַבּ ִשׁ ְטפוֹנוֹת
ָשׁים נ ֶ
" ֲאנ ִ

אוֹ ְפנָה וּ ְג ִמישׁוּת

36

מאת שירה לוי
דוּג ָמ ִניוֹת
ְבּ ֶד ֶרְ כּ ָללְ ,
דוּג ָמנִ ים ֶשׁ ַעל
ְו ְ
אוֹפנָה,
לוּלי ָה ְ
ַמ ְס ֵ
הוֹל ִכים ְבּצוּ ָרה
ְ
סוּד ֶרת.
וּמ ֶ
ְי ָשׁ ָרה ְ
ַה ְצ ָע ִדים ֶשׁ ָל ֶהם
רויטרס
ָיקים ְכּ ֵדי
ְמאוֹד ְמדוּי ִ
לוֹב ִשׁים.
ְל ַה ְראוֹת ֶאת ַה ֶבּגֶד ֶשׁ ֵהם ְ
ֲתה ֶאת ַה ְג ִמישׁוּת
כּוּלם ְכּ ֶשׁ ֶה ְרא ָ
יעה ֶאת ָ
דוּג ָמ ִנית ֶשׁ ַבּ ְתמוּנָהִ ,ה ְפ ִת ָ
אוּלםַ ,ה ְ
ָ
ָדים.
אַחד ַה ְבּג ִ
ֶשׁ ָלה ִעם ַ
ֶע ְר ָכה
דוּג ָמ ִניתִ ,בּ ְתצוּגָה ֶשׁנ ֶ
אָמ ָרה ַה ְ
נוֹח"ְ ,
יתי ְל ַה ְראוֹת ַעד ַכּ ָמה ַה ֶבּגֶד ַ
" ָר ִצ ִ
)ה ְי ָתה( ְבּ ֶבּ ְר ִלין.
ָ

אוֹמ ִרים.
ִבּ ְג ַלל ַה ֶמ ְמ ָשׁ ָלה"ֵ ,הם ְ
)ה ְס ִכּימוּ(
ישׁרוּ ִ
"עוֹב ִדים ֶשׁ ָלה ִא ְ
ְ

ָשׁים ִל ְבנוֹת ָבּ ִתים ֵאיפֹה
ַל ֲאנ ִ
רוֹצים ,וְ ָכָ ק ָרה ֶשׁ ַה ָבּ ִתים
ֶשׁ ֵהם ִ
ֲבר
)ע ְצרוּ( ֶאת ַה ַמע ָ
ָה ֵא ֶלה ָח ְסמוּ ָ
ָרמוּ(
ָצרוּ )ג ְ
ֶשׁל ַה ַמ ִים ַבּ ְנ ַח ִלים וְ י ְ
ָשׂיא
ֲצפוֹת וְ ִשׁ ְטפוֹנוֹתַ .הנ ִ
הָ
יוֹתר(
)רוֹצה ֵ
ֲדיף ֶ
ֵא ְרדוֹאַן ַמע ִ

וּמ ַה ִמ ְפ ָלגָה
ָשׁים ֵמ ַה ִמ ְשׁ ָפּ ָחה ֵ
ֲאנ ִ
צוֹע ִייםֵ .הם
ֲבל ֵהם א ִמ ְק ִ
ֶשׁלוֹ ,א ָ
אַשׁ ִרים
וּמ ְ
לוֹק ִחים ֶכּ ֶסף ְל ַע ְצ ָמם ְ
ְ

רוצים להראות את החיוכים

37

אֳ

מאת רונן גליק
למרות הקורונה ,האזרחים בפרו לא ויתרו על פסטיבל חשוב בעיר
הבירה ,לה-פס.
כפי שאפשר לראות בתמונה ,החוגגים הקפידו )שמרו מאוד( לשים
מסיכות ,אבל היו אלה מסיכות שקופות.
"אנחנו שומרים על הוראות הבריאות ,אבל לא רוצים להסתיר )לא
להראות( את החיוכים והצחוק שלנו" ,הם אמרו.

א-חוּקית".
ִ
)מ ְר ִשׁים( ְבּנִ יָיה
ַ
אוֹה ֶבת
טוּר ִקית א ֶ
ַה ֶמ ְמ ָשׁ ָלה ַה ְ
ֶאת ַה ִבּיקוֹ ֶרת ַהזוִֹ .היא דוֹ ֶר ֶשׁת
כוֹח( ִמ ַת ֲחנוֹת ָה ַר ְדיוֹ
)מ ַב ֶק ֶשׁת ְבּ ַ
ְ
וְ ַה ֵט ֵלוִ ויזְ יָה א ְל ַשׁ ֵדר ֶאת
יבּוּרים ֶנגֶד( ֶשׁל
)ד ִ
ַה ְתלוּנוֹת ִ
ָה ֶאזְ ָר ִחיםֵ .בּינְ ַת ִייםָ ,ה ֶא ְז ָר ִחים
יבּוּרים ֶנגֶד(
)ד ִ
יכים ַבּ ְמ ָחאוֹת ִ
ַמ ְמ ִשׁ ִ

וּב ַה ְפגָנוֹת ֶנגֶד ַה ֶמ ְמ ָשׁ ָלה.
ַ
ַבּ ְתמוּנָהִ :בּנְ יָין ֶשׁ ֶנ ֱה ַרס ְבּ ִשׁ ָטפוֹן.

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 ְ

שׁמוּ ְזכָּר ַבּ ִגלָיוֹן )ִ 2מילִים(.
מוּשׂג ֶ
וּבטוּר ָהאָפוֹר ְת ַק ְבּלוּ ָ
ְמזִים ַ
ִפּ ְתרוּ ֶאת ָהר ָ

יוֹצ ֶרת ְד ַבשׁ
ֶ .1
אוֹכלוֹת
ָבשׁ ֶשׁ ְבּ ֵהמוֹת ְ
ֶ .1ע ֶשׂב י ֵ

ח

צ

ר

י



 .2נוֹזֵל ִחיוּנִ י

ֶ .2י ֶרק ָסגוֹל ֵכּ ֶהה



ְ .3פּ ִרי ָק ָטן אָדוֹם

ְ .3כּ ִלי נְ ִגינָה ְבּצוּ ַרת ִצינוֹר



ישׁלוֹן'
ַ .4ה ֵה ֶפִ מ ִ'כּ ָ
.

ֵ .4אזוֹר ִבּ ְצפוֹן ִי ְשׂ ָר ֵאל



 .5יֵשׁ ַר ִבּים ֵמ ֶהם ַבּיָם

ָ .5ק ֶשׁה ,א ָפּשׁוּט

ַ .6צ ַל ַחתְ ,ק ָע ָרה וְ כוֹס

ְ .6
אוֹתה ֶל ָח ָלל
שׁוֹל ִחים ָ
.

'הכֹּל'
ַ .7ה ֵה ֶפֵ מ ַ

דוֹלה
ַ .7ה ְמ ִדינָה ַה ְג ָ
.
יקה
אָמ ִר ָ
ִבּ ְדרוֹם ֶ

ָ .9רשׁוּםֶ ,שׁ ָכּ ְתבוּ אוֹתוֹ

ָבוֹה
ִ .8בּ ְניָין ג ַ

ֶ .8צ ַבע ַה ֶגזֶר

ָ .10שׂ ִמים בּוֹ ַחיוֹת

כ

ל

ב

ו

ריבוע קסם

אַר _ _
ֵ .1בּין ָשׁלוֹשׁ ְל ָח ֵמשְׁ :

4

ְ .4מ ִדינוֹתֲ :א ָר _ _ _
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מוֹכר ְי ָרקוֹת
אָדם ֶשׁ ֵ
ָ .4

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.

 .2א ָעקוּם
ִ .3ע ָ
יקרִי ,א ִמ ְ
שׁנִי

אַר _ _
ָ .3שׂ ִמים בּוֹ ֶאת ַה ֶכּ ֶסף ֶשׁ ָלנוְּ :

אַר _ _
ֲשׂ ֶרת ַה ַמכּוֹת ְבּ ִמ ְצ ַר ִיםְ :
ֵ .10מע ֶ

יוֹתר
עוֹשׂה טוֹב ֵ
ֶ .2

ַ .1מ ָתנָה

אַר _ _ _
ַ .2ה ַבּ ִית ֶשׁל ַה ֶמ ֶלְ :

'ק ָצר' :אָר _ _
ַ .9ה ֵה ֶפִ מ ָ

אָדם ֶשׁ ִמ ְקצוֹעוֹ ַשׁ ָמאוּת
ָ .1
ָהר
ַחל אוֹ נ ָ
ַ .3ק ְר ָק ִעית ֶשׁל נ ַ

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

ָבוֹהֶ :א ֶר _
ֵ .8עץ ַמ ְח ָטנִ י ג ַ

2

3

4

3

מה המשך המילה?

אַר _ _
שׁוֹאגְ :
ַ .7בּ ַעל ַח ִיים ֶשׁ ֵ



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 ְ

אַר _ _ _
ַלגַלְ :
אָדוֹם-סג ְ
ְ
ֶ .6צ ַבע





1

אַר _ _ _
ָ .5שׁ ָפןְ :



אר

ֶ .4א ְ
שׁ ַת ֵמשׁ ְבּ ִמ ְבר ֶ
ֶשׁת
ַ .5ה ֵס ֶפר ָהרִאשׁוֹן
ַבּתוֹרָה

התשבץ הגדול
מאוזן:

מספר 363
2

1

ְתיב ָמלֵא(.
ְבּה ְמאוֹד .9 .יֶרֶק ָחרִיף )כ"מ – כּ ִ
ָ .1מזוֹןַ .5 .הר ֵ
ְבּר' .14 .קוֹל
'ס ִפינַת ַה ִמד ָ
ִקרֵאת ְ
שׁנ ְ
ֲ .11ח ִתיכַת ֵעץַ .12 .חיָה ֶ
ָחים
אוֹסף ְפּר ִ
ֶמח ִמ ֶמנוּ ְמכִינִים שׁוֹקוֹלָדֶ .17 .
ַה ָפּרָה .15 .צ ַ
שׂה
ְימהָ .22 .ע ָ
ְתְניָהוִּ .20 .סי ָ
ָמין נ ַ
שׁל ִבְּני ִ
ְקשׁוּרִיםַ .19 .ה ִמ ְפ ָלגָה ֶ

3

12
17

18
22

שׁר
אַפ ֵ
ָמה ְכּדֵי ִלזְרוֹ ַע ְז ָר ִעיםִ .25 .מילַת ְבּרֵירָהְ .26 .מ ְ
ָחרִיץ ַבּ ֲאד ָ
ְשׁים ִאיתוֹ ַעל ַה ַמיִם.
ַחל .28 .גוֹל ִ
ָהר אוֹ נ ַ
ִמכוֹנִיוֹת ִלנְסוֹ ַע ֵמ ַעל ְלנ ָ
לְ

24

שׁלִילָה.
שׁהוִּ .32 .מילַת ְ
ְקי ַהגוּףָ .30 .ה ְלכָה ַעל ַמ ֶ
ֵ .29מ ֶחל ִ

28

11

10

9
13

4

16

15

14

שׁנָהַ .48 .ה ֵה ֶפ
ָתנוּ רְשׁוּתָ .46 .העוֹנָה ַה ַח ָמה ַבּ ָ
שׁיר' .44 .נ ְ
ֵמ' ָע ִ
ָמה.
ֶחם .52 .חוֹר ָעמוֹק ַבּ ֲאד ָ
שׁל ל ֶ
'בּאוּ'ֲ .50 .ח ִתיכָה ְק ַטנָה ְמאוֹד ֶ
ִמ ָ
ְק ָבה.
אַחד ַההוֹרִים' .54 .זֶה' ִבּלְשׁוֹן נ ֵ
ַ .53

21

20

19
23
25

29
31

30
32

27

26

ְסם.
ְקי ְמפוּר ָ
יטל ִ
שׁוֹתים ִמ ֶמנוֵּ ,מ ִתיםַ .36 .מ ֲאכָל ִא ַ
שׁ ִאם ִ
חוֹמר ֶ
ֶ .35
ָפיםַ .42 .ה ֵה ֶפ
ָחשׁ .41 .יֵשׁ לוֹ ֶגזַע וַ ֲענ ִ
שׁל ַהנ ָ
ַ .39הנוֹזֵל ַה ְמסוּכָּן ֶ

7

6

5

8

33

34
36

35
41

42

46

47

44

43
48

49

52

מאונך:

37

38

39

40

45
50

53

51
54

שׁלוֹ
שׁ ָהרֺאשׁ ֶ
שׁ ִבילִיֶ .4 .
'חילוּק'ִ .3 .בּ ְ
קוּפ ָסה גְדוֹלָהַ .2 .ה ֵה ֶפֵ מ ִ
ְ .1
ִמצֵאת
שׁ ַת ֲחוָוה ְמ ַעט .16 .יָם ָק ָטן .19 .נ ְ
רוּסהִ .15 .ה ְ
שׂם ִמ ְמרָח ַעל ְפּ ָ
שׁ ֵאלָהָ .13 .
שׁוֹתים אוֹתוִֹ .10 .מילַת ְ
ְמ ָטה .6 .ג'וּקַ .7 .נ ֲעמוֹדִ .8 .
לַ
'שׁ ֵמן'ַ .29 .מ ְפרִידָה
ְברֶת'ַ .27 .ה ֵה ֶפִ מ ָ
שׁל כַּדוּרַ .26 .ה ֵה ֶפִ מ'ג ֶ
ְפ ְר ֵד ַעַ .24 .הצוּרָה ֶ
שׁלַב ְבּ ִה ְת ַפּ ְתחוּת ַהצ ַ
'שׁ ֶקט'ְ .23 .
ַבּ ֶפּהַ .21 .ה ֵה ֶפִ מ ֶ
ָבוֹה
ֶבע ַה ַבָּננָהָ .38 .מקוֹם ג ַ
ָמהַ .36 .חיָה גְדוֹלָה .37 .צ ַ
ָקית ַבּ ֲאד ָ
שׁלִיֶ .34 .א ֶבן ֲענ ִ
שׂדֶהְ .31 .מַנגֵן ְבּכִינוֹרָ .33 .האָרֶץ ֶ
ָקים שׁוֹנִים ַבּ ָ
ֵבּין ֲחל ִ
מוּמ ֶחה
ָחב וְגָדוֹלְ .45 .
ַחל ר ָ
כוֹח .43 .נ ַ
ָמה ְבּ ַ
שׁ ִתיל ֵמ ָה ֲאד ָ
שׁלִים בּוֹ .41 .הוֹצִיא ְ
שׁ ְמ ַב ְ
שׁ ִהגִי ַע ִמ ִסיןְ .40 .כּלִי גָדוֹל ֶ
יסי ֶ
ַבּ ֶט ַבעַ .39 .מ ֲאכָל ְבּ ִס ִ
אוֹתיוֹת.
אַחת ָה ִ
כֺּח אָדָם )ר"ת(ַ .51 .
יטיוּתַ .49 .
ְס ֶמל ָה ִא ִ
שׁב ל ֵ
ֶח ַ
שׁנ ְ
ְבּ ִבישׁוּלַ .47 .בּ ַעל ַחיִים ֶ

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...
משפחת גלבוע ,חיפה

דור שמחון ,אשקלון

אמל סרור ,רמלה

עינב סירקין ,חיפה

יהודה קדש ,ירושלים

אופיר נחמיאס ,עכו

ניצן כהן ,מודיעין

בני קובץ ,נהריה

יובל גזית ,נתניה

מוחמד אשרף ,נצרת

יט ִלי ,חוֹ ֶרףַ ,ק ִיץ _____________
ִ .1ד ִיג ָ
יסת _____________
הוֹלַ ,כּדוּרְ ,ד ִר ַ
ֵ .2
ְ .3יאוֹר ,יָםֵ ,עץ _____________
נוֹס ִעים _____________
ִ .4סילוֹןְ ,ק ָרבְ ,
יליָ ,שׂ ֶדהִ ,ע ְב ִרי _____________
ְ .5פּ ִל ִ
ַ .6בּ ָלםָ ,שׁעוֹןְ ,שׁנִ יָיה _____________
ַ .7ל ַחץַ ,חםֶ ,שׁ ֶטף _____________
צוֹעְ ,מ ִכירוֹת _____________
ֶ .8ק ֶשׁרִ ,מ ְק ַ
ָדם  /סוּס ֶ /רגֶל ָ /
שׁעוֹן  /יָד ִ /אישׁ
ִמ ְ
שׁ ָפּט ָ /מטוֹס

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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דרושים :מחסני ענק
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'.

ִישׁלוֹן?
ַה ְצ ָל ָחה אוֹ כּ ָ

Pixabay

39

ָמה ָצרִי
ִשׁבִיל
ַל ֲעשׂוֹת בּ ְ
ַמ ַצב רוּ ַח טוֹב?
40

מאת אבי גלבוע
עוֹלם .זֹאת ִבּ ְזכוּת ָה ִעיצוּב
'ט ְס ָלה' ְמ ַע ְניֵין ַר ִבּים ְבּכֹל ָה ָ
ַה ֶטנְ ֶדר ֶה ָח ָדשׁ ֶשׁל ֶ
ֶשׁלוֹ ֶשׁ ַמזְ ִכּיר ֶר ֶכב ָח ָלל.
ֹל-כַּ ה ְר ֵבּה ֶט ְנ ֶד ִרים ִבּזְ ַמן כֹּל-
ֲשׂה ,אַף ֶח ְב ַרת ְמכוֹנִ יוֹת א ָמ ְכ ָרה כּ ָ
ְל ַמע ֶ
דוֹלה.
ָח ִצי ֶטנְ ֶד ִרים ְוזוֹ ַה ְצ ָל ָחה ְג ָ
יליוֹן ו ֵ
ָכָּ ק ָצרַ .ה ֶח ְב ָרה ְכּ ָבר ָמ ְכ ָרה ְכּ ִמ ְ
ָשׁים
)ע ְברוּ( ֵמאָז ֶשׁ ֲאנ ִ
ָת ִיים ָח ְלפוּ ָ
אוּלם ,זוֹ א ְבּ ִדיוּק ַה ְצ ָל ָחהְ .כּ ָבר ְשׁנ ַ
ָ
ֲד ִיין א
וּב ְג ַלל ְבּ ָעיוֹת שׁוֹנוֹתַ ,ה ִייצוּר ֶשׁלוֹ ע ַ
ִהזְ ִמינוּ ֶאת ַה ֶטנְ ֶדר ֶה ָח ָדשִׁ ,
ֵה ֵחל ִ)ה ְת ִחיל(.
לוֹמר ָמ ַתי ַה ִייצוּר
יוֹד ִעים ַ
'ט ְס ָלה' א ְ
ְבּ ֶ


ַת ִחיל וְ ִי ָת ֵכן )יָכוֹל ִל ְהיוֹת( ֶשׁ ַה ֶט ְנ ֶדר
יְ


יסע ְכּ ָללַ .ל ְמרוֹת
ַה ְמ ַענְ יֵין ַהזֶה א ִי ַ

יכים ִל ְקנוֹת אוֹתוֹ.
ָשׁים ַמ ְמ ִשׁ ִ
זֹאתֲ ,אנ ִ


יח"צ
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אֳ

מאת איילה שמעוני
בּוֹקר ִעם ִחיוּ
ֵאיָ ק ִמים ַבּ ֶ
רוּח טוֹב?
וּב ַמ ָצב ַ
ְ
יטת
יב ְר ִס ַ
ֲשׂה ְבּאוּנִ ֶ
ֶמ ְח ָקר ֶשׁ ַנע ָ
אַרצוֹת ַה ְבּ ִרית,
קוֹלוֹ ָרדוֹ ֶשׁ ְבּ ְ
ילה ֶשׁ ִבּ ְשׁ ִביל זֶה ָצ ִריָ לקוּם
ִג ָ
מוּק ָדם ִמ ָמה
אַחת ְ
ָשׁ ָעה ַ
ילים.
ֶשׁ ְר ִג ִ
חוּצים ַבּזְ ַמן
ָשׁים ְל ִ
ֲשׁר ֲאנ ִ
"כּא ֶ
ַ
יע
בּוֹקר ,זֶה ַמ ְשׁ ִפּ ַ
ֲרים ַבּ ֶ
וּמ ַמה ִ
ְ
יהם ְלאוֹ ֶר כֹּל ַהיוֹם",
ֲל ֶ
עֵ
"אוּלם,
ָ
חוֹק ִרים.
אוֹמ ִרים ַה ְ
ְ
יוֹתר,
מוּק ָדם ֵ
ֲשׁר ֵהם ָק ִמים ְ
ַכּא ֶ
גוּעים".
ֵהם ְר ִ
אָז ַה ַה ְמ ָל ָצה ֶשׁ ָלנוּ ִהיא – קוּמוּ
יוֹתר וְ ַהיוֹם ֶשׁ ָל ֶכם
מוּק ָדם ֵ
ָשׁ ָעה ְ
יוֹתר.
ִי ְהיֶה טוֹב ֵ

