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ּכֺל עֹוֶלה ַּבאֹוִמיְקרֹון ֶׁשִנְדְּבקּו ַהחֹוִלים ִמְסַּפר

ֵאינֹו ַהחֹוִלים ַהָקִׁשים ֵׁשִני, ִמְסַּפר ִמַצד * ַהְזַמן

ֵסֶפר  ָּבֵתי * (טֹוב) ְמעֹוֵדד ְוֶזה ִּבְמיּוָחד ָגבֹוַה

ְמַקֶווה "ֲאִני * ֲחִצי ֵריִקים ֲעבֹוָדה ּוְמקֹומֹות

רֺאׁש ִּבְמִהירּות", אֹוֵמר ַהֶזה ַהַגל ֶאת ֶׁשַנֲעבֹור

* ֵּבֶנט ַנְפָתִלי ַהֶמְמָׁשָלה,

ָהעֹוָלם ְּבכֺל ּפֹוֵגַע 3ַהאֹוִמיְקרֹון

  

ַּבחֹוֶרף ַגם ֵמדּוזֹות

גרינברג עמית מאת
ַמִגיעֹות ֵמדּוזֹות ֶׁשל ְגדֹולֹות ְלָהקֹות

ָהָאֶרץ. ֵאֶלה ְלחֹוֵפי ְּבָיִמים

אֹוְמִרים חֹוֶרף", ּכֹל ָּבאֹות "ַהֵמדּוזֹות

א "ֲאַנְחנּו ַהִתיכֹון. ַלָים מּוְמִחים

ֶׁשֲאָנִׁשים ַהְרֵּבה ִּבְגַלל ֲעֵליֶהן ׁשֹוְמִעים

אֹוָתם". ֶׁשִיְרֶאה ִמי ֵאין ַּבחֹוֶרף, ְוָלֵכן ַּבָים א ִמְתַרֲחִצים
יוטיוב

  רויטרס
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כותבים... קוראים

ַהְסִביָבה ְלֵאיכּות תֹוְרמֹות ָהֲעָרִביֹות ַהָנִׁשים
ַהַגג. ְדבֹוִרים ַעל ֶׁשְמַגְדלֹות ֲעָרִביֹות ִּבירּוָׁשַלִים, ָנִׁשים ַעל ְּכַתְבֶתם 'ַיְנׁשּוף' ְּבִעיתֹון

ַהנֹוֵׂשא. ֶאת ְלָהִבין ָעַזר ְמצֹוָרף, ֶׁשָהָיה ַהִסְרטֹון ְמַעְנֶייֶנת, ְוַגם ַּכָתָבה ָהְיָתה זֹו

ְוַגם ְלָיִפים יֹוֵתר ַהַגגֹות ֶאת הֹוֵפ ַגם ַלִמְׁשָּפָחה, ֶּכֶסף ַמְכִניס ֶׁשַגם ָיֶפה, ַרְעיֹון ֶזה

ַהְסִביָבה. ְלֵאיכּות (עֹוֵזר) תֹוֵרם

מנאל סובחי, נצרת

ַהָצְרָפִתי ַהָנִׂשיא ֶאת ֵמִבין א ֲאִני
ֶׁשל  ַהָּכחֹול ַהֶצַבע ֶהְחִליף ֶאת ֶׁשַהָנִׂשיא ַהָצְרָפִתי ְּכַתְבֶתם 368 ִמְסָּפר ְּב'ַיְנׁשּוף'

ַהָצְרָפִתי. ַהֶדֶגל

ִיְהֶיה הּוא ָּכחֹול-ָלָבן, ִיְהֶיה ֶׁשַהֶדֶגל ֶׁשִּבְמקֹום ַיֲחִליט ְּבִיְׂשָרֵאל ֶׁשַהָנִׂשיא ְּכמֹו ֶזה

ֶזה... ֶאת ַלֲעׂשֹות ֶאְפָׁשר ֵאי ֵמִבין א ֲאִני ָירֹוק-ָלָבן.

באר שבע דוד אליהו,

ְּב'זּום' ִלְהיֹות רֹוִצים א
ְּבִבידּוד. ָהיּו ֶאְצֵלנּו ַהֵסֶפר ִמֵּבית ַרִּבים ְיָלִדים ָהַאֲחרֹוִנים ַּבָׁשבּועֹות

ַהֵסֶפר. ְלֵבית ָלֶלֶכת ְוא ַּבַּבִית ְלִהיָׁשֵאר רֹוִצים ֶׁשַתְלִמיִדים ֶׁשחֹוְׁשִבים ָּכֵאֶלה ֵיׁש

ַהמֹוָרה ְּב'זּום'. ִלְראֹות ֶאת ֵּכְייף א ִּבְכָלל ֶזה ָנכֹון. א ֶזה ֲאָבל

ַהֵסֶפר. ְּבֵבית ִלְלמֹוד ֶׁשַנְמִׁשי ְּכֵדי ַהּכֹל ַלֲעׂשֹות ֵמַהֶמְמָׁשָלה ֲאִני ְמַבֶקֶׁשת

לציון ראשון סולומן, כליל

ִלְקרֹוא ָעצּוב
.ֶדֶר מֹוַרת ֶׁשִהיא ֶׁשָלה ַעל ִאיָמא ֶׁשָּכְתָבה ֲעָנת ִּפיְנטֹו ֶׁשל ַהִמְכָתב ֶאת ָקָראִתי

ַהקֹורֹוָנה. ִּבְגַלל ְזַמן ַהְרֵּבה ְּכָבר עֹוֶבֶדת א ֶׁשָלה ֶׁשִאיָמא ָּכְתָבה ִהיא

ֲעבֹוָדה  ֶׁשִהיא ִתְמָצא ֶׁשָלה ְלִאיָמא (ְמָבֶרֶכת) ַוֲאִני ְמַאֶחֶלת ֶאת ֶזה, ִלְקרֹוא ָעצּוב ֶזה

טֹוב. ַרק ַהִמְׁשָּפָחה ּוְלכֹל ָלה ְוֶׁשִיְהֶיה

זכרון יעקב כרמל בנטוב,

ִתְׁשְמרּו
ַעְצְמֶכם ַעל

ָלנּו  ָהָיה ִנְדֶמה ַּכֲאֶׁשר ַדְווָקא

ַעל ְלִהְתַגֵּבר ַמְצִליִחים ֶׁשֲאַנְחנּו

ַהאֹוִמיְקרֹון ַוְרָיאְנט ַהקֹורֹוָנה, ָּבא

ּכֹל-ָּכ א ֶׁשֶזה ּוַמְרֶאה ָלנּו

ָּפׁשּוט.

ַהִאם ַהְׁשֵאָלה: ִנְׁשֶאֶלת ִאם ֵּכן,

ִעם ִלְחיֹות ֲעִתיִדים ֲאַנְחנּו

ּכֹל ֲארּוּכֹות, ָׁשִנים ַהקֹורֹוָנה עֹוד

אּוַלי, ַאֵחר? אֹו ַוְרָיאְנט ִעם ַּפַעם

ַהָׁשָנה? סֹוף ַעד ֵתָעֵלם ַהקֹורֹוָנה

ָיכֹול  (א) ֵאינֹו ֶׁשִאיׁש ַּכמּוָבן,

ָלַדַעת.

ֲאַנְחנּו ֶׁשֵּביְנַתִיים, אֹוֵמר, ֶזה

ְלִהיָזֵהר ְּכֵדי ַהּכֹל ַלֲעׂשֹות ְצִריִכים

(ָלִׂשים)  ַלֲעטֹות ְלִהיָדֵבק. ְוא

ְלִהְתַרֵחק ֵמחֹוֵלי ָעֵלינּו ַמֵסָכה,

ַעל ִלְׁשמֹור ּוְבִעיָקר, קֹורֹוָנה,

אֹוֶמֶרת, זֹאת .ְּכֶׁשָצִרי ִּבידּוד

ָצִרי חֹוֶלה, ֶׁשַמְרִגיׁש ֶׁשִמי

א ְלַהְדִּביק ְּכֵדי ְלִהיָׁשֵאר ַּבַּבִית

ֲאֵחִרים.

ַהקֹורֹוָנה, ְלַגֵּבי ַרק א ָנכֹון ֶזה

ַׁשַּפַעת ְוסּוִגים ְלַגֵּבי ַגם ֶאָלא

ְמַדְּבקֹות. ַמֲחלֹות ֲאֵחִרים ֶׁשל

אֹוְמִרים, ַהמּוְמִחים אֹוְמָנם

ּכּוָלם ִּכְמַעט ָדָבר ֶׁשל ֶׁשְּבסֹופֹו

זֹאת, ְּבכֹל ֲאָבל ַּבַמֲחָלה, ִיָדְבקּו

ַעל ִלְׁשמֹור ְצִריִכים ֲאַנְחנּו

ַהִמְׁשָּפָחה ְּבֵני ִּבְׁשִביל ַגם ַעְצֵמנּו,

חֹוִלים ְּבִעיָקר ֶׁשָלנּו, ְוַהֲחֵבִרים

(ְזֵקִנים). ּוְקִׁשיִׁשים

יגאל צדקא, עורך
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ָנִׁשים ֲחֵרִדיֹות  "ִקיַּבְלנּו ַהַּבְנק: ְמַנֲהֵלי ְלאּוִמי. ְּבַּבְנק עֹוְבדֹות ֲחֵרִדיֹות ◄ יֹוֵתר
ַעד  ֵמָהֲעבֹוָדה ֶׁשָלֶהן. (ְׂשֵמִחים) ְמרּוִצים ַוֲאַנְחנּו ְמַחְׁשִבים, ְּבַמְחֶלֶקת ַלֲעבֹוָדה

ַגם עֹוֶלה ַהָנִׁשים ַהֲחֵרִדיֹות ִמְסָּפר ֲחֵרִדיֹות". ֶאְצֵלנּו ָעְבדּו ִּכְמַעט ְוא ַהיֹום,

ַהַהְיי-ֶטק. ְּבֶחְברֹות

ַזִית. ַחְקָלִאים  ְּבֶׁשֶמן ◄ ַמְחסֹור
ִיְהֶיה ֶׁשַהָׁשָנה הֹוִדיעּו ּוָבעֹוָלם ְּבִיְׂשָרֵאל

ָהֲאִוויר "ֶמֶזג ִלְמִכיָרה. ַזִית ֶׁשֶמן ָּפחֹות

ֵזיִתים ַמְסִּפיק ָּבֵעִצים ְוֵאין ָלנּו ָּפַגע ַהַחם

א ָּכֶזה "ָדָבר אֹוְמִרים. ֵהם ְלֶׁשֶמן",

ַיֲעֶלה. ַהַזִית ְמִחיר ֶׁשֶמן ַהַמְחסֹור, ִּבְגַלל קֹוְדמֹות". ְּבָׁשִנים ָלנּו ָקָרה

ַמִגיַע  ַּבְמִדיָנה ָהֶאְזָרִחים ִמְסָּפר ְּבִיְׂשָרֵאל. ֶאְזָרִחים ִמיְליֹון ֲעָׂשָרה ◄ ִּכְמַעט
ַתֲעבֹור ִיְׂשָרֵאל ַרב, א ְזַמן ְּבתֹו ַהמּוְמִחים, ְלִפי ִמיְליֹון. ָוֵחִצי ְלִתְׁשָעה ַעְכָׁשיו

ִמיְליֹון. ַהֲעָׂשָרה ֶאת

ִנְגְנבּו  ַהְמכֹוִניֹות ֶׁשרֹוב ִנְמַסר ֵמַהִמְׁשָטָרה ְּבִיְׂשָרֵאל. ִנְגָנבֹות ְמכֹוִניֹות ◄ יֹוֵתר
ְׁשמֹוֶנה  ַהָׁשָעה ְלַאַחר ִלְגנֹוב יֹוֵתר) (רֹוִצים ַמֲעִדיִפים ְוֶׁשַהַגָנִבים ְּבֵאיזֹור ֵתל-ָאִביב,

ַּבַלְיָלה.

ָלַאֲחרֹוָנה  ֶהֶעְלָתה ַהִיְׂשְרֵאִלית 'ֶמְקדֹוַנְלְד'ס' ֶרֶׁשת יֹוֵתר. ְיָקָרה ◄ 'ֶמְקדֹוַנְלְד'ס'
ִׁשינּוי. ְלא ִנְׁשֲארּו ַהְיָלִדים ְמִחיֵרי ֲארּוחֹות ֶׁשָלה. ָהֲארּוחֹות ְמִחיֵרי ֶאת

ַהְקבּוָצה ַמְפִסיָדה ִמְׂשָחִקים  ְּבַכדּוְרַסל. ֵתל-ָאִביב ְלַמָּכִּבי טֹוָבה עֹוָנה א ◄
ַמָּכִּבי ְלִהְתַחֵזק, ְּכֵדי ַהִליָגה ְּבִיְׂשָרֵאל. ְּבִמְׂשָחֵקי ְוַגם ֵאירֹוָּפה ַאִליפּות ְּבִמְׂשָחֵקי

נֹוָסִפים. ַׂשְחָקִנים ְלָצֵרף ְמַנָסה

ַעל  ִמיִסים הֹוָרַדת ַעל ַהֶמְמָׁשָלה הֹוִדיָעה ֶׁשָעַבר, ַּבחֹוֶדׁש ְּבזֹול. ◄ ַצֲעצּוִעים
יֹוֵתר. זֹוִלים ִיְהיּו ָהֵאֶלה ַהמּוָצִרים ֶׁשל ַהְמִחיִרים ְוִחיתּוִלים. ֵמַעְכָׁשיו ַצֲעצּוִעים
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מאת שירה לוי
והיפים המפורסמים השווקים אחד הוא בירושלים יהודה מחנה שוק

ולקנות שלו ההיסטוריה על לשמוע בו, לבקר מגיעים רבים בארץ.

טעימים. דברים

ונקיון. חנייה כמו רבות, בעיות גם יש יהודה מחנה לשוק אולם,

ברביבאי. אורנה לשוק שרת הכלכלה, הגיעה שעבר, בחודש

לשיפור דרכים להם למצוא והבטיחה מוכרים בשוק עם נפגשה היא

המצב. יותר) טוב (לעשות

– ָחָדׁש חֹוק
ִלְצחֹוק! ָאסּור

הירושלמי בשוק מעניין ביקור

גרינברג עמית מאת
ִּבְצפֹון ַהֶמְמָׁשָלה ֶדֶצְמֶּבר, ְּבסֹוף

ָלֶאְזָרִחים הֹוִדיָעה קֹוֵריָאה

ְלֶמֶׁש ִלְצחֹוק ָלֶהם ֶׁשָאסּור

ֵאֶבל ְיֵמי ֵאֶלה ָהיּו ָיִמים. ֲעָׂשָרה

ִקים ַהקֹוֵדם, ַהַמְנִהיג ִלְפִטיַרת

ִאיל-סּוְנג.

ֶאת ּוְלַכֵּבד ִלְזּכֹור "ֲאַנְחנּו רֹוִצים

ֶׁשָלנּו", ַהְמִדיָנה ֶאת ֶׁשֵהִקים ִמי

ַהחֹוק. ֶאת ַּבֶמְמָׁשָלה ִהְסִּבירּו

ֶׁשִייָתֵפס ֶׁשִמי ִהְזִהיָרה ַהֶמְמָׁשָלה

ַלֶּכֶלא. צֹוֵחק, ִייָּכֵנס

א ֶׁשֶאְפָׁשר חֹוְׁשִבים ַאֶתם

ְמַסֵּפר ִמיֶׁשהּו ִאם ּוָמה ִלְצחֹוק?

ַמְצִחיָקה? ַמָמׁש ְּבִדיָחה

10

11

כתבו
"ינשוף"! לעורך

52 ירושלים 9626903 החלוץ
yigal@hebrewtoday.com

צדקא יגאל מאת
ְּבכֹל ּפֹוֵגַע ַהאֹוִמיְקרֹון ִוירּוס

ִמְתּכֹוְנִנים ְּבֵאירֹוָּפה ָהעֹוָלם.

(ֵחִצי)  ַמֲחִצית ֶׁשַּכִנְרֶאה ְלָכ

ְּבקֹורֹוָנה. ִייָדְבקּו ֵמַהתֹוָׁשִבים

ְלִמְסַּפר ִמְתּכֹוְנִנים ְּבִיְׂשָרֵאל ַגם

ַהחֹוִלים ּוְבָבֵתי ָגבֹוַה ִנְדָּבִקים

ֲאֵליֶהם. ֶׁשַמִגיַע ַהחֹוִלים ִמִמְסַּפר מּוְדָאִגים

ְלַקֵּבל נּוַכל ֶׁשא ְלַמָצב ֶׁשַנִגיַע ִלְהיֹות ָיכֹול ֲאָבל ִמְסַתְדִרים, ֲאַנְחנּו "ָּכֶרַגע,

אֹוְמִרים. ֵהם חֹוִלים", עֹוד

ַרִּבים ָּבֵתי ֵסֶפר ֶסֶגר. ַּבֲחִצי ִנְמֵצאת ִיְׂשָרֵאל ֶׁשְמִדיַנת ַהְרָגָׁשה ֵיׁש ֵּביְנַתִיים,

ִּכְמַעט ָקֶפה ּוָבֵתי ִמְסָעדֹות ָגבֹוַה. ֶׁשִנְׁשָאִרים ַּבַבִית ָהעֹוְבִדים ְוִמְסַּפר ִנְסְגרּו

ְּפָקִקים. ֵאין ּוַבְּכִביִׁשים ֵריִקים

טֹוב (ֲהִכי ְיכֹוְלֵתנּו עֹוִׂשים ְּכֵמיַטב ַוֲאַנְחנּו ַהְמִדיָנה, ַעל ֶׁשעֹוֵבר ַגל "ֶזהּו

ֵּבֶנט. ַנְפָתִלי ַהֶמְמָׁשָלה, רֹאׁש אֹוֵמר ַהַמֲחָלה", ֶאת ְלַנֵצַח ְיכֹוִלים) ֶׁשֲאַנְחנּו

ָהעֹוָלם ְּבכֺל ּפֹוֵגַע 9ַהאֹוִמיְקרֹון

ֳא

יח"צ ירקוני, רון     

ויקיפדיה  

רויטרס 



שמעוני איילה מאת
ֶׁשֲאָנִׁשים ָּבעֹוָלם ָמָצא ׁשֹוִנים ִּבְמקֹומֹות ֶׁשַנֲעָׂשה ֶסֶקר

ַמְׁשִמיִנים. מּוָכן ַהַּבְיָתה, אֹוֶכל ַהְרֵּבה ֶׁשַמְזִמיִנים

ָּפחֹות ָּבִריא", ַּבִמְסָעדֹות ֶׁשְמִכיִנים "ָהאֹוֶכל

ְוהּוא ׁשּוָמן ּבֹו יֹוֵתר "ֵיׁש ַהֶסֶקר. עֹוְרֵכי אֹוְמִרים

ַּבַּבִית". ֶׁשְמִכיִנים ִמָמה ָמלּוַח יֹוֵתר

אֹוֵכל מּוָכן, אֹוֶכל ֶׁשַמְזִמין ֶׁשִמי ַגם ִגיָלה ַהֶמְחָקר

ֶׁשַהָמנֹות ְגדֹולֹות. ִמְּפֵני יֹוֵתר, ַהְרֵּבה

ְּבַווַדאי ִּבְתקּוַפת ָהַאֲחרֹונֹות, ֶׁשַּבָׁשִנים ִהיא ַהְּבָעָיה

ֶׁשָלנּו. ַּבְּבִריאּות ּופֹוְגִעים אֹוֶכל מּוָכן, יֹוֵתר ַהְרֵּבה ַמְזִמיִנים ֲאַנְחנּו ַהקֹורֹוָנה, (ְזַמן)

מּוָכן. אֹוֶכל ָּפחֹות ּוְלַהְזִמין ְלַבֵׁשל יֹוֵתר ַלֲעׂשֹות? ֶאְפָׁשר ָמה ָאז

ְמטּוָגנֹות. ָמנֹות ִּבְמקֹום ְמבּוָׁשלֹות ְוַהְזִמינּו ָמנֹות יֹוֵתר, ַהְּבִריאֹות ַהָמנֹות ֶאת ַחְּפׂשּו ַמְזִמיִנים, ְּבכֹל זֹאת ְוִאם

ִלְבִריאּות ּוְבֵתיָאבֹון!
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ִהְזַמְנֶתם? ִהְׁשַמְנֶתם!

לחזור לאן אין לתושבים

מאת סתיו מור
התפרצות לאחר לאחרונה, נרגע שבספרד ִוֵייַחה קֹוְמְּבֵרה הגעש הר

(יצא) מההר  שנפלט והאפר שלו הרסה מאות בתים, הלבה שלו. חזקה

אחרים. בתים מאות קבר

תושבי האזור. אומרים מחדש", החיים את להתחיל "אנחנו צריכים

מההר. על-ידי האפר שנפלט נקבר בית שחצי ממנו בתמונה:

12

13

14

ֳא

רויטרס

יח"צ, וולט דיסני

מאת שירה לוי
ַעל ׁשֹוְמִעים ָאנּו ֵאֶלה, ְּבָיִמים

ְפלּורֹוָנה. – ְּבֵׁשם ַמֲחָלה ֲחָדָׁשה

ַמֲחָלה ְּבִדיּוק זֹו א ְלַמֲעֶׂשה,

ַמֲחַלת ֶׁשל ִׁשילּוב ֶאָלא ֲחָדָׁשה,

קֹורֹוָנה. ִעם ַהַׁשַּפַעת

ְּבִיְׂשָרֵאל ִנְמְצָאה ָלַאֲחרֹוָנה,

ַּבַמֲחָלה ֶׁשָחְלָתה ִאיָׁשה

ַהֲחָדָׁשה.

ַהקֹוְדמֹות ֶׁשַּבְׁשָנַתִיים ְנַצֵיין,

ָהְיָתה ַׁשַּפַעת ְוא ִּכְמַעט

(ִּבְגַלל)  ִּבְזכּות ְּבִיְׂשָרֵאל. ֶזה ָקָרה

ַמֵסכֹות ָׂשמּו ֶׁשֲאָנִׁשים ָהעּוְבָדה

ֵמַהקֹורֹוָנה. ַעְצָמם ַעל ְוֵהֵגנּו

- ְזִהירּות
ֲחָדָׁשה! ַמֲחָלה



ָצפֹוָנה ַהִלְווְייָתִנים נֹוְדִדים
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'טסלה' לילדים

ומחשבים סביבה גלבועמדע, אבי בעריכת

גלבוע אבי מאת
נֹוְדִדים ִלְווְייָתִנים ְויֹוֵתר יֹוֵתר ָהַאֲחרֹונֹות, ַּבְׁשָנַתִיים

ַהְצפֹוִני. ַהקֹוֶטב ְלִכיּוּון ְל...) (עֹוְבִרים

ַהַמִים. ִהְתַחְממּות ִּבְגַלל ֶׁשֶזה חֹוְׁשִבים ַיִמִיים חֹוְקִרים

ֶׁשל ִלְווְייָתִנים ְמסּוָייִמים סּוִגים ֶׁשִנְרֶאה ָחַׁשְבנּו "א

אֹוְמִרים. ֵהם ,"ּכֹל-ָּכ ְצפֹוִנִיים ִּבְמקֹומֹות

ָצפֹוָנה. ֶׁשל ֲחָרִקים נֹוְדִדים ׁשֹוִנים סּוִגים ַגם ַאַגב,

א ְּכָבר ְוַהֲחָרִקים ִמְתַחְמִמים, ְׁשֵלִמים "ֲאזֹוִרים

ַהחֹוְקִרים. אֹוְמִרים ָׁשם", ִלְחיֹות ְיכֹוִלים

ְצִריִכים16 ֲאַנְחנּו
לֹוַמר תֹוָדה

ַלקֹורֹוָנה
גרינברג עמית מאת

ַאֲחַראי ַהַּכָתָבה ֶׁשל ַלּכֹוֶתֶרת

ֶהָעִתיד) ֶאת (חֹוֵקר ַהֲעִתיָדן

ַּפִסיג, ָדִוד ְּפרֹוֶפסֹור ַהִיְׂשְרֵאִלי,

ַּבר-ִאיָלן. ֵמאּוִניֶבְרִסיַטת

ַהקֹורֹוָנה, ִּבְזכּות ְלַדְעתֹו,

ְלִהְתמֹוֵדד ֵאי יֹוֵדַע ְּכָבר ָהעֹוָלם

ֲחָדִׁשים  ִוירּוִסים ִעם ִעם) (ִלְחיֹות

ֵמַהקֹורֹוָנה. יֹוֵתר ּוְמסּוָּכִנים

ַהַמֵגיָפה ִתְהֶיה א "ַהקֹורֹוָנה

"אּוָלם, אֹוֵמר. ָהַאֲחרֹוָנה", הּוא

ַּכֲאֶׁשר ַלֲעׂשֹות ָמה ֵנַדע ִּבְזכּוָתה,

ַתִגיַע". ַמֵגיָפה ַאֶחֶרת

עֹוָלם ּבְָ ַהֶמְמָׁשלֹות ְלַדְעתֹו,

ָצִרי ָמה יֹוֵתר ַהיֹום טֹוב יֹוְדעֹות

ֶלָעִתיד. טֹוָבה ֲהָכָנה ְוזֹו ַלֲעׂשֹות,

מאת שירה לוי
לחברת נחשבת שלה, והיא החשמליות ידועה במכוניות 'טסלה' חברת

ביותר. המצליחה המכוניות

קצר תוך זמן גם לילדים. חשמליים ייצרה רכבים לאחרונה, החברה

הגבוה שלהן. המחיר למרות המכוניות, נמכרו כל

מכיוון אולם, לילדים. חשמליים רכבים מוכרות חברות עוד בעצם,

אותם. לקנות ממהרים הורים ב'טסלה', שמדובר (בגלל)

של 'טסלה'. הילדים בתמונה: רכב

17
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ֳא

יח"צ

ויקיפדיה

   



שמעוני איילה מאת
הכלכלי המצב ,1939 בשנת

קשה מאוד. היה בארצות הברית

(ללא מובטלים היו רבים אנשים

כסף  היה לא עבודה) ולמשפחות

לקנות מוצרים בסיסיים. כדי

חייבים) למצוא  (היו נאלצו הם

כך, לחיות. כדי שונים פתרונות

קונים היו הם לחם, לקנות במקום

בעצמם. הלחם את ואופים קמח

אבל קטן, חיסכון היה אולי זה

כזה חיסכון כל העניות, למשפחות

חשוב. היה

חשוב דבר מעוד נהנו המשפחות

– גדולים בשקים קמח קנו כשהן

השקים. של הבדים

מהם בגדים תפרו מתברר, שנשים

בגדים אלה היו המשפחה. לכל

סמל עם במיוחד, יפים ולא לבנים

הקמח. החברה שמייצרת את של

הן ברירה, היתה לא לנשים אולם,

כסף. לחסוך רצו רק

על ששמעו הקמח טחנות בעלי

יותר. להן עוד החליטו לעזור כך,

של הדפסים שקים עם ייצרו הם

היה אפשר כך צבעוניים. פרחים

יותר. בגדים יפים לתפור

לכך דאגו אפילו הקמח בטחנות

בכביסה, ייעלם שלהן שהסמל

יותר. טוב ייראו הבגדים וככה

עם בתמונה: עובד טחנת קמח

הפרחוניים. השקים

תפרו בגדים לילדים? ממה
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ֲעֵליֶהם. ְלַסֵּפר ָּכאן ְּכֵדי ֲאַנְחנּו ַמִּכיִרים. ְמַעִטים ֶׁשַרק ְמיּוָחִדים ַּבָׁשָנה ָיִמים ֵיׁש

ַהַהְמָצאֹות  יֹום – ְּבֶפְּברּוָאר 16
ְלא ִלְחיֹות ְיכֹוִלים ָהִיינּו ַהִאם ּכֹל-ָּכ. ְלָמָׁשל, ְונֹוִחים טֹוִבים ַהַחִיים ֶׁשָלנּו ֶׁשִּבְזכּוָתן ִלְכבֹוד ַהַהְמָצאֹות הּוא ֶזה יֹום

ֶׁשא. (ֶּבַטח) ְּבַווַדאי ׁשֹונֹות? ְתרּופֹות אֹו ַהַחְׁשַמל, ַהְמָצַאת ְלא ּוְלִהְתַקֵדם ִלְחיֹות ֶאְפָׁשר ָהָיה ַהִאם ַהַגְלַגל? ַהְמָצַאת

ּפֹוְתָחן ַהקּוְפָסאֹות, ְּכמֹו: ְלַכֵּבד, ְּפׁשּוטֹות ֶׁשָצִרי ַהְמָצאֹות ַגם ֵיׁש ֵׁשִני, ִמַצד

ֲאֵחִרים. ַרִּבים ַהִמְׁשָקַפִיים ְועֹוד

ֲאַנְחנּו ֵמֶהן. ֶנֱהִנים ֶׁשֲאַנְחנּו ַהַהְמָצאֹות ּכֹל ַעל ְצִריִכים ַלֲחׁשֹוב ֲאַנְחנּו ֶזה, ְּביֹום

ָהֵאֶלה. ַהְדָבִרים ּכֹל ֶאת ֶׁשִהְמִציאּו ַלֲאָנִׁשים תֹוָדה) (לֹוַמר ְלהֹודֹות ְצִריִכים

ְלַהְמִציא. ְיכֹוִלים ֶׁשַאֶתם ַהְמָצָאה ַעל ְּבַעְצְמֶכם ַתְחְׁשבּו ֶׁשאּוַלי ַגם ַמִציִעים ֲאַנְחנּו

יֹוֵתר... טֹוִבים ִיְהיּו ַהַחִיים ֶּבָעִתיד ֶׁשָלֶכם, ַהַהְמָצָאה ִּבְזכּות אּוַלי יֹוֵדַע, ּוִמי

18

ֳא

בשנה מיוחדים ימים



אורות של מופע
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המכונית איפה
שלי?

העולם ומכל ומשם מכאן סיפורים

פונפונים רבים יש לכובעים

הם מהיכן וצבעוניים. יפים

לאופנה? הגיעו

להם היה שבעבר מתברר,

תפקיד חשוב.

היו הפונפונים שונות, בארצות

פונפון לכל צבאית. לדרגה סימן

הדרגה של מה שהראה היה צבע

שייך. או לאיזה ַחִיל הוא החייל,

ביותר השימושית המטרה אולם

עבדו אצל המלחים. הם היתה

(אוניות) שהתקרות  בספינות

לא שהם כדי נמוכות. היו שלהן

הכובעים. על פונפונים שמו הם (נעמדו), ייפגעו בראש כשהם הזדקפו

חזקה. היתה לא קיבלו, שהם המכה כך

שרבים וזול, פשוט הפכו לפריט אופנתי הפונפונים השנים, עם

בו. משתמשים

סוג של חיפושית שמאירה. גחלילית היא

נקודה עפה בחושך, רואים היא כאשר

באוויר. זזה אור של

דרום ביערות חיות הגחליליות רוב

בכל העולם, גחליליות יש אמריקה, אך

בישראל. כולל

הגחליליות האחרונות, מספר בשנים

זה קורה מדענים, ְלדעת בעולם יורד.

יותר אור בעולם הרבה בגלל שיש

להן. שמפריע טבעי), (לא מלאכותי

ביער בצ'ילה. גחליליות של אור בתמונה: סימני

פונפונים? יש לכובעים למה

22

20

21

בחודש שעבר, הגיעה לנמל

כשעליה משא אוניית ברוסיה

סערה בגלל אולם מכוניות. מאות

בקרח. התכסו המכוניות קרה,

היה לנהוג כמובן, שאי-אפשר

הורדו מהאונייה במכוניות והן

מנוף. על-ידי

המכוניות את לקחת יוכלו אנשים

יימס שהקרח לאחר רק שלהם

למים)... (יהפוך
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9 עמוד מס' 370 • עיתון ינשוף • גיליון

מטעה תמונה

גדולה אדום?שמחה תירס
כזה! דבר יש לא שבתמונה הבולגרית האישה

חג. פסטיבל או מתחפשת לכבוד

שלה. החתונה לקראת מתאפרת היא

וכל תושבי יומיים, החתונה תימשך

בה. ישתתפו שלה הכפר

בדרך כלל, החתונות בכפר שלה

של  מצמידים (מדביקים) לבגדים והאורחים (מתקיימות) בחורף, נערכות

השטרות רוקד עם כסף למתנה. אחר-כך הזוג והכלה שטרות החתן

הכפר. של הראשי הרחוב לאורך הרבים,

בבולגריה. מוסלמים שחיה קבוצת ממסורת של חלק זהו

מאכילים שחפים. בסירה אנשים כמה רואים בה מאוד. שבהודו, מטעה ניו-דלהי מהעיר התמונה הזו

יפה. מוקדמת זו שעת בוקר כאילו נראה זה

(מלוכלך)  מזוהם עשן בעצם הוא ערפל, כמו מסביב שנראה מה אולם,

את השמש מסתיר שנמצא בסביבה, גם בשחפים. הוא מי שפוגע בכל

צהריים. שעת בעצם יודעים שזו לא אנחנו ולכן

למרות אולם, לאחת הערים המזוהמות ביותר בעולם. נחשבת ניו-דלהי

יותר) את  טוב (לעשות כדי לשפר מספיק עושה לא הודו המצב, ממשלת

איכות הסביבה בעיר.

23

24

25

בננה  על 366 כתבנו בגיליון

הכתבה (אחרי) בעקבות כחולה.

מקוראים מכתבים קיבלנו הזו,

אדום. לנו על תירס שסיפרו

והוא שיש דבר כזה, מתברר,

בישראל. ָגֵדל אפילו

מעדיפים הישראלים אולם,

הצהוב  התירס יותר) את (רוצים

הסוג את רואים לא אנחנו ולכן

בחנויות. האדום



ְטָעִמים? ַמְחִליָפה 'קֹוָקה-קֹוָלה' ָלָמה
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קצר סיפור

ְוַהַׁשְלָווה ַהֶּכֶסף
ְׁשֵכִנים טֹוִבים. ָהיּו ְוִׁשְמעֹון ְראּוֵבן

ְוֶנֱהִנים ֶזה, ֵאֶצל ֶזה ְמַבְקִרים ָהיּו ֵהם

ָהָיה ֶׁשְראּוֵבן ַלְמרֹות ַיַחד. זֹאת ְלַבלֹות

ָעִני. ָהָיה ְוִׁשְמעֹון ָעִׁשיר ִאיׁש

ָהָיה ִנְפָרִדים, ֶׁשָהיּו ְלַאַחר ַּבַלְיָלה,

ַהְתִריִסים  ּכֹל ֶאת (סֹוֵגר) ֵמִגיף ְראּוֵבן

ְוהֹוֵל ַהְדָלתֹות ֶאת נֹוֵעל ְּבֵביתֹו,

הּוא ָּפַחד (ַּפַחד). ִליׁשֹון ַּבֲחָׁשׁש

ֶאת ְוִיְגנֹוב ֶׁשִמיֶׁשהּו ִייָּכֵנס ְלֵביתֹו

(ְדָבִרים)  ַהֲחָפִצים ֶאת ַּכְסּפֹו, אֹו

הּוא ְׁשָעַתִיים, ּכֹל ֶׁשָהיּו לֹו. ַהְיָקִרים

ֶׁשַהּכֹל ִלְבדֹוק ְּכֵדי ִמִמיָטתֹו ָהָיה ָקם

ְלֶדֶלת ִמֶדֶלת עֹוֵבר ָהָיה הּוא ְּבֵסֶדר.

ֶׁשַהּכֹל ִלְראֹות ְּכֵדי ְלַחלֹון, ּוֵמַחלֹון

לֹו  (ָעָׂשה) ֶזה ָגַרם .ֶׁשָצִרי ָסגּור ְּכמֹו

ַהיֹום. ְּבֶמֶׁש ְוַעְצָּבִני ָעֵייף ִלְהיֹות

ִליׁשֹון הֹוֵל ָהָיה ִׁשְמעֹון זֹאת, ְלעּוַמת

ֵּביתֹו לא ְנעּולֹות ְוַהְתִריִסים ְּכֶׁשְדָלתֹות

ִׁשְמעֹון ֶׁשל א מּוָגִפים. ַהֵׁשיָנה ְּכָלל

הּוא ּבֹוֶקר ּוְבכֹל ְנִעיָמה ְוטֹוָבה, ָהְיָתה

ָׂשֵמַח. ָקם ָהָיה

ְראּוֵבן ִקיֵנא ָעִׁשיר, ֶׁשָהָיה ַלְמרֹות ,ְוָכ

ֶאת ִׂשְמַחת ָרָאה הּוא ֶׁשלֹו. ֶּבָחֵבר ֶהָעִני

ָּכמֹוהּו. ִלְחיֹות ְוָרָצה ֶׁשלֹו, ַהַחִיים

ַהטֹוב, ֲחֵברֹו ֵׁשִני, הּוא ִריֵחם ַעל ִמַצד

ּוִמְסֵּכן. ָעִני ֶׁשָהָיה

ְּכֶׁשְּבָידֹו ְלִׁשְמעֹון, ְראּוֵבן ָּבא ֶאָחד יֹום

ְוָאַמר: ְקַטָנה ֵתיָבה

ֶאת ְל ָלֵתת רֹוֶצה ֲאִני ְיִדיִדי, "ִׁשְמעֹון,

ַהֲחֵברּות ַהטֹוָבה ִלְכבֹוד ַהזֹו ַהֵתיָבה

ַלֲעזֹור ֶׁשָיכֹול ֶּכֶסף ָּכאן ֵיׁש ֶׁשֵּביֵנינּו.

ִתְהֶיה א ְּכָבר ַהֶזה, ְּבֶעְזַרת ַהֶּכֶסף .ְל

יֹוֵתר". ַחִיים טֹוִבים ִלְחיֹות ְותּוַכל ָעִני

ִהְסִּכים)  (א ֵסֵרב ִׁשְמעֹון ַּבַהְתָחָלה,

ַהֵתיָבה. ֶאת ָלַקַחת

ִויֵתר)  (א ִהְתַעֵקׁש ְראּוֵבן אּוָלם,

ָחַׁשב הּוא ַהֶּכֶסף. ֶאת ָלַקח ְוִׁשְמעֹון

לֹו ֵמַעְכָׁשיו. ֶׁשִיְהיּו ַהַחִיים ַהטֹוִבים ַעל

ַמְחִזיר ֵאי הּוא ְלַעְצמֹו ִדְמֵיין הּוא

ֲחָדִׁשים ּוְסָפִרים ְּבָגִדים קֹוֶנה חֹובֹות,

ְלִטיּול, ִאְׁשתֹו ֶאת ְולֹוֵקַח ֶׁשלֹו, ַלְיָלִדים

ֶּכֶסף. לֹו ִייָׁשֵאר ַוֲעַדִיין

ֶאת ִׁשְמעֹון ָסַגר ַהַלְיָלה, ְּכֶׁשִהִגיַע

ֵּביתֹו. ַדְלתֹות ְוָנַעל ֶאת ַהְתִריִסים

ָיכֹול א ָהָיה ַא ִנְכַנס ְלִמיָטתֹו, הּוא

ְּכֵדי ָקם ְׁשָעַתִיים, הּוא ּכֹל ִליׁשֹון.

ֶאָחד ְוֶׁשַאף ְּבֵסֶדר ֶׁשַהּכֹל ִלְהיֹות ָּבטּוַח

ַהֶּכֶסף ֶׁשִקיֵּבל. ֶאת ָגַנב א

ָעֵייף ִהְרִגיׁש הּוא ְּכֶׁשִהִגיַע ַהּבֹוֶקר,

ֶׁשַהֶּכֶסף ֵהִבין הּוא ְמאֹוד ַמֵהר ְוַעְצָּבִני.

ֲאָבל ֵמָהעֹוִני, אֹותֹו יֹוִציא אּוַלי ַהֶזה

ְוהּוא ְלָקִׁשים, ֶׁשלֹו ַהַחִיים ֶאת ַיֲהפֹו

יֹוֵתר. עֹוד ִמְסֵּכן ִיְהֶיה

ִאיָתה ְוָהַל ַהֵתיָבה ֶאת ָלַקח הּוא

ַהטֹוב. ְיִדידֹו ִלְראּוֵבן,

א ֲאִני ֲאָבל ַהֶּכֶסף, ַעל ֲאִני מֹוֶדה ְל"

ֵמִביא אּוַלי "הּוא ָאַמר. אֹותֹו", רֹוֶצה

הּוא ֲאָבל יֹוֵתר, נֹוִחים ַחִיים ִאיתֹו

ַהַׁשְלָווה ְוַהֶׁשֶקט. ֶאת לֹוֵקַח

ַמִזיק ֶׁשִלְפָעִמים, ֶּכֶסף חֹוֵׁשב ֲאִני

ִלְחיֹות  ּוְכַדאי טֹוב) א (עֹוֶׂשה

ִּבְלָעָדיו".
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שמעוני איילה מאת
ַה'קֹוָלה ִזירֹו'. ֶׁשל ַהַטַעם ֶאת ַמְחִליָפה ֶׁשִהיא הֹוִדיָעה 'קֹוָקה-קֹוָלה' ֶחְבַרת

ַּבֶחְבָרה. אֹוְמִרים יֹוֵתר", ָמתֹוק ִיְהֶיה ֶׁשלֹו "ַהַטַעם

זֹאת? עֹוָׂשה ַהֶחְבָרה ַמדּוַע ִהיא: ַהְׁשֵאָלה

ָיִביא ֶׁשַהִׁשינּוי ַמֲאִמיִנים ֶׁשֵהם ִּבְגַלל ִהְצִליַח, אֹו א ֶׁשַהַמְׁשֶקה ִּבְגַלל ַהִאם

קֹוִנים? יֹוֵתר ָלֶהם
יח"צ



ָלֶהן ֵיׁש ֲאָבל אֹותֹו ַהָדָבר, ִנְׁשָמעֹות אֹו דֹוָמה, ְּבצּוָרה ֶׁשְּכתּובֹות ִמיִלים ְּבִעְבִרית, ֵיׁש
ְלָמָׁשל: ׁשֹוָנה, ַמְׁשָמעּות
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ֶהָעִׁשיר ֶׁשל ַהְׁשֵאָלה
ֶׁשל ֶדֶר ָׂשֶדה ָהִעיר ָהיּו הֹוְלִכים ֶאל ָקָטן ְּכָפר ַאְנֵׁשי ַרּבֹות, ָׁשִנים ְּבֶמֶׁש

(ִּבְׁשִביָלם). ַּבֲעבּוָרם ָגדֹול ִקיצּור ָהָיה ֶזה ָעִׁשיר. ָאָדם

ֶנֶאְלצּו ְוכּוָלם ַלָׂשֶדה ַהְּכִניָסה ֶאת ִלְסגֹור ֶהָעִׁשיר ֶהְחִליט ֶאָחד, יֹום אּוָלם,

ָלִעיר. ְלַהִגיַע ְּכֵדי ִסיבּוב ַלֲעׂשֹות ְצִריִכים) (ָהיּו

לֹו. ָאְמרּו ,"ֶׁשְל ַהָׂשֶדה ַלֲעבֹור ֶדֶר ָלנּו ֵתן "ְּבַבָקָׁשה,

ֶאת ָלֶכם ֶאְפַתח ַהיֹום, סֹוף ַעד אֹוָתה ְׁשֵאָלה. ִאם ִתְפְתרּו ֶאְתֶכם "ֶאְׁשַאל

ִלְפתֹור ַתְצִליחּו א ִאם "ֲאָבל חֹוְכָמה. ִדְבֵרי ֶׁשָאַהב ֶהָעִׁשיר, ָאַמר ,"ַהֶדֶר

ְסגּוָרה". ִתיָׁשֵאר אֹוָתה, ַהֶדֶר

ְּבֵריָרה. ָלֶהם ָהְיָתה א ֲאָבל ָהַרְעיֹון, ֶאת ָאֲהבּו א ַהְּכָפר ַאְנֵׁשי

ָׁשֲאלּו. ַהְׁשֵאָלה?", "טֹוב, ָמה

ַרְגַלִיים ְׁשֵתי ַּב'ּבֹוֶקר', ַעל ַרְגַלִיים ַאְרַּבע ַעל הֹוֵל ַּבַעל ַחִיים "ֵאיֶזה

ַהָׂשֶדה. ַּבַעל ָׁשַאל ָּב'ֶעֶרב'?", ַרְגַלִיים ָׁשלֹוׁש ַּב'ָצֳהַרִיים' ְוַעל

(ְסגּוָרה). ָחסּוָמה ִתיָׁשֵאר ֶׁשַהֶדֶר ָהָיה ְוִנְרֶאה ַהְתׁשּוָבה, ֶאת ָיַדע א ִאיׁש

ְמיֹוָאִׁשים. ָהיּו ְוָהֲאָנִׁשים ִלְׁשקֹוַע (ִהְתִחיָלה) ֵהֵחָלה ַהֶׁשֶמׁש

ָׁשם ֶׁשָהְיָתה ְקַטָנה ָיְלָדה ָהַאֲחרֹון, ָּבֶרַגע אּוָלם,

ַהְתׁשּוָבה". ֶאת יֹוַדַעת "ֲאִני ְוָאְמָרה: ָקְפָצה

ֵמָחָדׁש. ִנְפְתָחה ַהֶדֶר (ִּבְגָלָלה), ִּבְזכּוָתה ְוָאֵכן,

ַהַיְלָדה? ֶׁשל ַהְתׁשּוָבה ָהְיָתה ָמה

הבנקים שודד

בארצות הראשון

עשה הברית

והפקיד טעות

הכסף  (ָׂשם) את

הבנק... באותו ששדד

בסין מסויימים במקומות

במקום באווזים משתמשים

הסינים, ְלדעת שמירה. כלבי

הם עושים, שהם הרעש בגלל

מכלבים. יותר טוב שומרים

המפחידים, הסרטים במאי

פחד היצ'קוק, אלפרד

לא מעולם הוא ולכן מביצים

ביצה. אכל

גמלים מייצאת אוסטרליה

הסעודית. לערב

שעשוי יש גשר בגרמניה

יכולים ואנשים לגו, מאבני

עליו. ללכת

לאחר ניצחון בקרב, ב-1807,

ציד מסיבת ִארגן נפוליאון

ביער שחרר הוא ארנבות.

שאפשר  כדי 1,000 ארנבות

אולם אותן. לצוד יהיה

לברוח, במקום

החלו הארנבות

(התחילו) לתקוף 

ושאר נפוליאון את

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

ְתׁשּוָבה:ַּבַעלַהַחִייםהּואֵּבןָהָאָדם.ַּב'ּבֹוֶקר'(ְּכֶׁשהּואִתינֹוק),הּואהֹוֵלַעלַאְרַּבע.
ַּב'ָצֳהַרִיים',(ְּבֶאְמַצעַחָייו),הּואהֹוֵלַעלְׁשֵתיַרְגַלִיים.ָּב'ֶעֶרב',(ְּכֶׁשהּואְּכָברָזֵקן),

הּואהֹוֵלַעלָׁשלֹוׁשַרְגַלִיים(ְׁשֵתיַרְגַלִייםֶׁשלֹו ּוַמֵקלַהֲהִליָכהִהיאָה'ֶרֶגל'ַהנֹוֶסֶפת).

ְלָבָנה
ְנֵקָבה ִּבְלׁשֹון ַהָלָבן ַהֶצַבע

ְלָבָנה. - הּוא

ְלָבָנה. ִהיא ָוִניל ְגִליַדת ְלָמָׁשל,

ֵׁשם ֵיׁש ַלָיֵרַח ֵׁשִני, ִמַצד

– ְלָבָנה. נֹוָסף

בלשית חידה

Pixabay

מילה על מילים כמה
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מלמעלה נראה זה כך

ַהִיְׂשְרֵאִלי ַּבַּכדּוְרַסל ִהיְסטֹוְרָיה

31

32

גליק רונן מאת
השנה הגיעו אנשים מעט רק הקורונה, בגלל

החורף באירופה. את תחרויות לראות

בתחרויות ממשיכים הספורטאים זאת, למרות

כרגיל.

רואה הוא שלו. הקפיצה בזמן ספורטאי בתמונה,

באוויר. כשהוא מסביב הנוף את מלמעלה

בנחיתה להתרכז צריך גם הוא כמונו, שלא אולם,

השלג. מסלול על

בגרמניה. לאחרונה שהיתה אליפות במסגרת זה היה

מאת שירה לוי
ָהִאיָׁשה ִהיא ַהִיְׂשְרֵאִלי. ַּבַּכדּוְרַסל ִהיְסטֹוְרָיה ָעְׂשָתה קֹולֹוְדִני ָנֳעִמי

ַּבִליָגה. ְגָבִרים ְקבּוַצת ֶׁשְמַאֶמֶנת ָהִראׁשֹוָנה

ָעַזב 'ַמָּכִּבי ַאְׁשדֹוד' ֶׁשל ָהָראִׁשי ֶׁשַהְמַאֵמן ְלַאַחר ֶאת ַהַתְפִקיד ִקיְּבָלה ִהיא

ַהְקבּוָצה. ֶאת

ְמַכְּבִדים ִהיא אֹוֶמֶרת. "ַהַׂשְחָקִנים ַּכדּוְרַסל", יֹוַדַעת ֶׁשֲאִני רֹוִאים "ּכּוָלם

ָנִׁשים עֹוד ֶׁשֶּבָעִתיד ְמַקָווה ִמְׂשָחִקים. ֲאִני ְמַנְצִחים ֲאַנְחנּו אֹוִתי ּוְבַיַחד

ְגָבִרים". ְקבּוצֹות ְיַאְמנּו

ֶׁשָלה. ַהְקבּוָצה ִעם קֹולֹוְדִני ַּבְתמּוָנה:

ַהָנִׁשים ַּכדּוֶרֶגל
ִּבְבָעָיה
שמעוני איילה מאת

ִנְמָצא ְּבִיְׂשָרֵאל ַהָנִׁשים ַּכדּוֶרֶגל

ָהַאֲחרֹונֹות ִּבְבָעָיה. ַּבָׁשִנים

ַהֶזה ֶלָעָנף ַמֲעִביָרה א ַהֶמְמָׁשָלה

ִמְתַּפֵתַח. א ְוהּוא ֶּכֶסף, ַמְסִּפיק

ָקַבע ַהִמְׁשָּפט ֵּבית ָלַאֲחרֹוָנה,

ְלַהֲעִביר ְצִריָכה ֶׁשַהֶמְמָׁשָלה

ַמֲעִביָרה ֶׁשִהיא ְּכמֹו ֶּכֶסף, יֹוֵתר

ַהְגָבִרים. ְלַכדּוֶרֶגל

ֵּבית ַהְחָלָטת ַלְמרֹות אּוָלם,

ַרק ֶהֱעִביָרה ַהֶמְמָׁשָלה ַהִמְׁשָּפט,

ֶּכֶסף. ְמַעט

ְלַבֵטל חֹוְׁשבֹות ַהַּכדּוַרְגָלִניֹות

ַתֲעִביר ֶׁשַהֶמְמָׁשָלה ַעד ִמְׂשָחִקים,

ּכֹל ַהֶּכֶסף. ֶאת

אֹוֲהִדים ֶׁשיֹוֵתר רֹוצֹות "ֲאַנְחנּו

ְוֶׁשיֹוֵתר ַלִמְגָרִׁשים ַיִגיעּו ְואֹוֲהדֹות

ֵהן ְּבַכדּוֶרֶגל", ַיַעְסקּו ָנִׁשים

אֹוְמרֹות.

33

רויטרס

הלאומית הליגה מינהלת ווייס, לילך

ֳא



שמעוני איילה מאת
הֹוִדיָעה ָזְנְדֶּבְרג, ָתָמר ַהְסִביָבה, ְלֵאיכּות ַהָׂשָרה

ֵמִדיַח ֵּכִלים. ְיַקֵּבל ְּבִיְׂשָרֵאל ַגן ֶׁשּכֹל

ֵהן ְוָלֵכן ֵּכִלים, ִלְׁשטֹוף ְזַמן ֵאין "ַלַגָננֹות

טֹוִבים ֶׁשא ַחד-ַּפֲעִמִיים ְּבֵכִלים ִמְׁשַתְמׁשֹות

ַהְמִדיִחים, "ִּבְזכּות ַהָׂשָרה. ַמְסִּביָרה ַלְסִביָבה",

ַהְסִביָבה". ַעל יֹוֵתר ִיְׁשְמרּו ַהַגָננֹות
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ֵּכִלים ְּבַגֵני ְיָלִדים ְמִדיֵחי

המתכון את ביקשו הלבן בבית

ָהֲעָרִבית ַהֶחְבָרה
ִׁשינּוי עֹוֶבֶרת

36

35

34

מאת שירה לוי
ְמַקְּבִלים ַהְזֵקִנים ָהֲעָרִבית ַּבֶחְבָרה

ִעם ָלגּור ַמְמִׁשיִכים ֵהם ָרב. ָּכבֹוד

ַהְיָלִדים ַּכֲאֶׁשר ַהִמְׁשָּפָחה, ְּבֵני

ַהְזַמן. ָלֶהם ּכֹל עֹוְזִרים ְוַהְנָכִדים

ָמסֹוֶרת ָהַאֲחרֹונֹות, ַּבָׁשִנים אּוָלם,

ְויֹוֵתר ְלִהְׁשַתנֹות, ַמְתִחיָלה ָיָפה זֹו

ָהֲעָרִבית ֵמַהֶחְבָרה ְזֵקִנים ְויֹוֵתר

ָאבֹות. ְּבָבֵתי ָגִרים

ַּבַּבִית ִמיֶׁשהּו ָהָיה ָתִמיד "ֶּבָעָבר,

אֹו ָּבַאָּבא ְלַטֵּפל ֶׁשָיכֹול ָהָיה

ַּבֶחְבָרה אֹוְמִרים ָּבִאיָמא ַהְזֵקִנים",

לֹוְמִדים ּכּוָלם "ַהיֹום, ָהֲעָרִבית.

ְלַהְׁשִאיר ְוִאי-ֶאְפָׁשר ְועֹוְבִדים,

הּוא ָאבֹות ֵּבית ְלַבד. אֹוָתם

ְּביֹוֵתר". ַהטֹוב ַהִּפְתרֹון

ַהִׁשינּוִיים ֶאת ְמִביִנים ַהְזֵקִנים רֹוב

ָאבֹות ְּבֵבית ַּבֶחְבָרה, ְורֹוִאים

טֹוב. ִּפְתרֹון

אֹוֶמֶרת ָקֶׁשה", ָהָיה ֶזה "ַּבַהְתָחָלה

ְּבֵבית ֶׁשִנְמֵצאת ָחַסאְרָמה, ִאיְלַהם

א ֲאִני "ֲאָבל ְּבַטְייֶּבה. ָאבֹות

א ֶׁשִלי ַהִמְׁשָּפָחה ֶׁשְּבֵני רֹוָצה

ִּבְגָלִלי". ִלְלמֹוד אֹו ַלֲעבֹוד ֵיְלכּו

ָּבֵתי ַלְמרֹות ַהִׁשינּוי, אּוָלם,

א ֲעַדִיין ָהֲעָרִבית ַּבֶחְבָרה ָהָאבֹות

ֶׁשַרִּבים ֲעַדִיין ִמְּפֵני זֹאת ְמֵלִאים.

ְלַהְׁשִאיר  יֹוֵתר) (רֹוִצים ַמֲעִדיִפים

ֶאְצָלם ַּבַּבִית  (ְזֵקִנים) ַהְקִׁשיִׁשים ֶאת

ִנְרֶאה, ַא ְּבַעְצָמם. ּוְלַטֵּפל ָּבֶהם

ִיְׁשַתֶנה, ַהֶזה ַהַמָצב ֶׁשְלַאט-ְלַאט

ַיִגיעּו ְלָבֵתי ֲעָרִבים ְזֵקִנים ְויֹוֵתר

ָאבֹות.

ֳא

חיים צח, לע"מ   

Pixabay

שמעוני איילה מאת
סיימה הנשיא בית של של שירות, הטבחית רבות שנים לאחר לאחרונה,

ובמסגרת  שבעה נשיאים, עם עבדה מתנה מריאן עבודתה. (גמרה) את

העולם. מכל מנהיגים עם נפגשה תפקידה,

מספרת. שלי", היא האוכל אהבו את "כולם

בוש ג'ורג' ארצות הברית, היה נשיא מה שבישלה את אהב שמאוד מי

שלי", התפוחים פאי את בעיקר אהבו לורה, ואשתו, "הנשיא השני.

הלבן של הבית השפים הברית, לארצות חזרו שהם נזכרת. "לאחר היא

אותו מיד". ששלחתי כמובן המתכון. ביקשו את

יצחק  (יציאה) שלה מהעבודה, ערך (עשה) הנשיא, הפרישה לכבוד

קפה ואמר: "מתנה הגיש לה הוא הרצוג, מסיבה מיוחדת לכבודה.

שהיה נשיא. שלי, לאבא כולל נשיאים, לשבעה קפה הגשת היקרה, את

לך". שמגיש זה אני שעכשיו (מתאים) רק ראוי זה
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תשבץ טור מרכזי
ִּפְתרּו ֶאת ּכֺל ָהְרָמִזים, ּוַבטּור ָהָאפֹור ְתַקְּבלּו מּוָׂשג ֶׁשמּוְזָּכר ְּבִגיָליֹון ֶזה

 (2 ִמיִלים).

ק ו ת ש

ך י ר צ

1. ִתְהֶיה ְּבֶׁשֶקט!

2. ַהֵהֶפ ִמ'ָמלּוַח'

 .3א ִקיצֹוִני

4. ְנֵקַבת ַהֲחמֹור

5. ֶיֶרק ָקָטן ְוָירֹוק

6. ֵמַאְרַּבַעת ַהִּכיוּוִנים

 .7א ְמרּוָוח 

8. ִזיקּוק, ִטיהּור (ְּכִתיב ָחֵסר)

9. ִמְבֶנה ָקָטן ּוָפׁשּוט 

10. ְּכַדאי, ָרצּוי, ָחׁשּוב

1. ִמיַלת ַהֲעָרָכה

 .2א זֹול

3. ַהֵהֶפ ֵמ'ָחם'

4. ְסּפֹוְרט חֹוְרִּפי

'ֵמ'חֹוֶׁש 5. ַהֵהֶפ

6. ְיצּור ַיִמי ֶׁשצֹוֵרב

7. ַהֵהֶפ ִמ'ּבֹוֶכה'

8. ֶאָחד ֵמֲחֵמֶׁשת 

    ַהחּוִׁשים

4 3 2 1

2

3

4

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

ַהִאם ַתְצִליחּו ִלְפתֹור ֶאת ָהִריּבּוַע ַהֶזה?

1. ֵיׁש ּבֹו 4 ָׁשבּועֹות

2. ֵאין ָסֵפק, ָּבטּוַח

3. ֶאָחד ֶׁשדֹוֵאג 

4. ַמָצב ֶׁשל חֹוֶסר ֵערּות (כ"מ)

ַהְתׁשּוָבה ִהיא: _______________________

1. ַּבַעל ַחִיים ִאיִטי

2. ּפֹוֵרַח ִּבְתִחיַלת ַהְסָתיו

3. עֹוֵבד ְּבַמְחָצָבה

4. ַהֵהֶפ ִמ'ִמִּבְפִנים'

5. ַהְרָגָׁשה ְּכָלִלית ֶׁשל

    ָאָדם (2 ִמיִלים)

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

מה המשך המילה?

1. ַּבַעל ַחִיים ֲעָנק ֵמֶהָעָבר: ִדי _ _ _ _ _ _ 

2. ְקִפיָצה, ִניתּור: ִדי _ _ _ 

3. ֵּבית ַהְּכָבִׂשים: ִדי _ 

4. נֹוֵזל ְּבתֹו ָהֵעט: ְדי _ 

5. ׁשֹוֵפט: ַדָי _ _

6. חֹוֶמר ֶנֶפץ: ִדי _ _ _ _

7. ַמֲאָכל נֹוְזִלי ְוָסִמי: ַדְי _ _ _

8. ָאָדם ֶׁשָדג ָדִגים: ַדָי _ _

9. ְיִחיַדת ִדיּור ְּבִבְנָיין: ִדי _ _

10. ִציּור ָּפִנים, ּפֹוְרְטֶרט: ְדי _ _ _   

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

די

'ֵמ'חֹוֶׁש ַהֵהֶפ .

. ְיצּור ַיִמי ֶׁשצֹוֵרב

1

2

3

4

5

6

7

8
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370 מספר 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:

ֶׁשָלה. ַהַּבַעל .6 ַהֲחִריצּות. ֵסֶמל ֶׁשהּוא ֶחֶרק .3 ָעֶליָה. ֶׁשרֹוְכִבים ַחָיה .1
ַהֵהֶפ .13 ָדִגים. ַהְרֵּבה ִאיָתן תֹוְפִסים .11 ִריׁשּום. ָעְׂשָתה ָּכְתָבה, .9
ֵהן ְוַהַנְצרּות ָהִאיְסָלאם ַהַיֲהדּות, .16 ֵמ'ָעקּום'. ַהֵהֶפ .15 ֵמ'ִנְפְתָחה'.

ִמֵּפירֹות. ֶׁשָעׂשּוי ִמין ִמְמָרח .18 ַּבָים. ַהְרֵּבה ֵיׁש ָּכמֹוהּו .17 ָּכזֺאת.
ׁשֹוֵלט .24 ַּבֲעבֹוָדה. ַהְפָסָקה עֹוֶׂשה .23 ְּבתֹוכֹו. .21 ֵמ'ָחם'. ַהֵהֶפ .19

ֶׁשל ַהַּבִית .29 ַּבֶּפה. ִנְמֵצאת .28 ַהִגיָנה. ִמיָרקֹות .26 ְמִדיָנה. ַעל
ַּבגּוף. נֹוֵזל .34 ֵמ'ָחָלב'. ַהֵהֶפ .33 ָיֵׁשן. א .31 ַּבַעל ַחִיים. .30 ַהִציּפֹור.

ַהֵהֶפ ִמ'ָמֵלא'. .40 ְּבַמֶגֶבת. ִמְׁשַתֶמֶׁשת .36 ָעָליו. ִנְׁשַען ַהָנֶכה .35
ִמין ֶחֶרק .46 חֹוֵזר. קֹול .44 ַהָׁשָנה. ֵמעֹונֹות .42 ֵתְלכּו. ַאל ַהְמִתינּו, .41

ַהֵהֶפ .51 ִמְׂשָחק. ַּכְרִטיס .50 ַמִים. ּבֹו ְּכִלי ֶׁשָׂשִמים .48 ְוָיֶפה. ִצְבעֹוִני
ְמַעט. אֹוֵהב .52 ֵמ'ֲעצּוָבה'.

מאונך:
ִמְׁשַתֵמׁש .7 ִמ'ֶּבן'. ַהֵהֶפ .6 ָנַתן ְרׁשּות. .5 ְׁשֵאָלה. ִמיַלת .4 ִמ'ָנֵאט'. ַהֵהֶפ .3 ָיָׁשר. ְמִדיָדה ְּכִלי .2 ֲהִכי ַהְרֵּבה ֲאָנִׁשים. ָּבה ֶׁשֵיׁש ְמִדיָנה .1
ַהָׁשָנה. ֵמעֹונֹות .19 ְּביֹוֵתר (ר"ת). ָיֶפה .15 ַהְצָבִעים. ַאַחד .14 ַהֶמְמָׁשָלה. ֵמַחְבֵרי ַאַחד .12 ִׁשיר. ָאַמר .10 ִמ'ָלַקַחת'. ַהֵהֶפ .8 ְּבַמְעֵדר.

ָעִקיף, א .25 ָהִעְבִריֹות. ָהאֹוִתיֹות ַאַחת .23 ִמ'ְגדֹוָלה'. ַהֵהֶפ .22 ֶלֱאכֹול. ֶׁשֶאְפָׁשר ְּפִרי אֹו אֹותֹו, ֶׁשִּביְׁשלּו ָדָבר .21 ְּבִחיָנה. ָּבַדק, ָעָׂשה .20
ֵיׁש .33 ָּכאן. א .32 ְׁשחֹוָרה ּוְגדֹוָלה. ִציּפֹור .31 ַהַמְחָׁשָבה. ֶאת ִהְפִעיל ִהְרֵהר, .30 חֹוִרים ְּבֵעִצים. ֶׁשעֹוָׂשה ִציּפֹור .27 ֲעקּוָמה. ְּבצּוָרה א

ִמ'ִתְצַחק'. ַהֵהֶפ .39 .'ֵמ'ֲהַל ַהֵהֶפ .38 חֹוֶפׁש. עֹוֶׂשה ְּבָמלֹון, ִנְמָצא .37 ִמ'ָקָנה'. ַהֵהֶפ ְּבָׁשָעה. 36. 60 ָּכמֹוָה ֵיׁש .34 ִמיץ. אֹו ַמִים ּבֹו
ֵמ'ָאחֹות'. ַהֵהֶפ .49 ָגבֹוַה. .47 ְוטֹוֶרֶפת (כ"מ). ְגדֹוָלה ַחָיה .45 ַהגּוף. ֵמֶחְלֵקי .43 ְּבַׁשְמּפֹו. ָהרֺאׁש ֶאת ִניָקה .41

_____________ חֹוֶסר ָׁשבּור, ָנִדיב, .1

_____________ ְׂשֵדה ָמטֹוס, ֶהֶלם, .2

_____________ נֹוְסִעים, ָהִרים ַמָׂשא, .3

_____________ מֹוָצֵאי ָׁשלֹום, ֵליל, .4

_____________ ִּפְלֵּפל, ָקֶפה ׁשּוק, .5

_____________ חֹול קּוִקָייה, ֶׁשֶמׁש, .6

_____________ ְּכַתב, ַּכף ְרָחָבה, .7

ִּכיּווִני, ְצָדִדי, ִסְטִרי _____________ .8

...הזוכים בפרסים...הזוכים בפרסים...הזוכים בפרסים...

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

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                               

ַ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

המילה המשותפת? מה

ְקָרב דּו / / ָׁשחֹור / ַרֶּכֶבת / ָיד / / ַׁשָּבת ֵלב ָׁשעֹון /

רעננה טל, ומיכל דפנה
שפרעם נאסר, מוחמד

נתניה נעמה שליו,
אשדוד טוב-לב, ערן

פתח-תקווה בעדני, יואל

באר-שבע עבוד, רומיה
ירושלים שמחיוב, רון

חיפה שבירו, עודד
תל-אביב ליסה אבנרי,

הוד-השרון כהן, רובי



מאת רונן גליק
ָהֲאגּוָדה ַהֵּביְנְלאּוִמית ִלְׁשָטרֹות עֹוֶרֶכת (עֹוָׂשה) ְּבכֹל ָׁשָנה ַתֲחרּות 'ְׁשָטרֹות 

ַהֶּכֶסף ַהָיִפים ָּבעֹוָלם'.

ַּבָמקֹום ָהִראׁשֹון ִנְבַחר ְׁשָטר ֶׁשל ָארּוָּבה, ְמִדיַנת ִאי ְקַטָנה ַּבָקִריִּבִיים.

ַּבְׁשָטר רֹוִאים ִאיגּוָאָנה, ֶׁשִהיא ַאַחד ַהְסָמִלים ֶׁשל ָארּוָּבה.

ַּבָמקֹום ַהֵׁשִני ִנְבָחר ְׁשָטר ֶׁשל אּוַגְנָדה, ֶׁשַמִציג קֹוף ֶׁשִנְמָצא ְּבַסָּכַנת ַהְכָחָדה 

(ֵהיָעְלמּות ֵמָהעֹוָלם).

ַגם ַהָמקֹום ַהְׁשִליִׁשי ַמִציג ַּבַעל ַחִיים. ֶזהּו ַהְׁשָטר ֶׁשל ָסמֹוָאה, ְמִדיַנת ִאי 

ֶׁשִנְמֵצאת א ָרחֹוק ִמְניּו-ִזיַלְנד. 

ַּבְׁשָטר רֹוִאים סּוג ֶׁשל יֹוָנה ֶׁשִהיא 

ַּבַעל ַהַחִיים ַהְלאּוִמי ֶׁשל ַהְמִדיָנה.

ִלְדרֹום ַאְפִריָקה ֵיׁש ְׁשָטר ִעם 

ַאְרֵיה, ְוִאילּו ַעל ַהְׁשָטר ֶׁשל 

ָנִמיְּבָיה ָהַאְפִריָקִנית ֵיׁש סּוג ֶׁשל 

ְצִבי.

"ְׁשָטרֹות ֶּכֶסף ַמְרִאים ֶאת 

ַהְדָבִרים ֶׁשֲחׁשּוִבים ְלכֹל ְמִדיָנה", 

אֹוְמִרים ַּבֲאגּוָדה ִלְׁשָטרֹות. 

"ְמַעְנֵיין ָלַדַעת ֶׁשַהְדָבִרים 

ֶׁשֲחׁשּוִבים ִלְמִדינֹות ַרּבֹות ָּבעֹוָלם 

ֵהם ַּבֲעֵלי ַחִיים".

מאת איילה שמעוני
עיסוי גוף (מסאז') הוא דבר חשוב לאנשים שסובלים 

מכאבים. הוא גם טוב לכאלה שרוצים להתפנק מעט.

אולם, המעסים לא תמיד עושים את העבודה שלהם 

בצורה נכונה, ולפעמים אפילו מזיקה (פוגעת).

בכנס טכנולוגיה בלאס וגאס שבארצות הברית, 

הציגו לאחרונה מעסה-רובוט. הוא לא מתעייף, הוא 

לוחץ בדיוק במקומות הנכונים ובחוזק הנכון.

האם אנשים יעדיפו (ירצו יותר) את הרובוט במקום 

בני אדם? מה  חושבים?
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מי רוצה מסאז'? 

ְׁשָטרֹות ַהֶּכֶסף ַהָיִפים ָּבעֹוָלם

מאת עמית גרינברג
ֶסֶקר ֶׁשַנֲעָׂשה ְּבִיְׂשָרֵאל ָמָצא 

ֶׁשַּבָׁשִנים ָהַאֲחרֹונֹות ִנְסְגרּו ַאְלֵפי 

ִמְסָעדֹות.

ֶחְלָקן, ְלא ֶקֶׁשר ַלקֹורֹוָנה.

"ָעָנף ַהִמְסָעדֹות הּוא ֶהָעָנף 

ַהְמסּוָּכן ְּביֹוֵתר ָּבֲעָסִקים", 

אֹוְמִרים עֹוְרֵכי ַהֶסֶקר. "ָלֵכן ִמי 

 ֶׁשרֹוֶצה ִלְפתֹוַח ִמְסָעָדה, ָצִרי

ַלֲחׁשֹוב ֵהיֵטב (טֹוב) ִאם זֹו 

ַהְחָלָטה ְנכֹוָנה".

ִמַצד ֵׁשִני, ַהֶמְחָקר ָמָצא ֶׁשֶהָעָנף 

ַהַמְצִליַח ְּביֹוֵתר ְּבִיְׂשָרֵאל הּוא 

ַהַהְיי-ֶטק.

ַהִאם ְּכַדאי ִלְפתֹוַח 
ִמְסָעָדה?
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