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אוֹמיקְרוֹן פּוֹ ֵג ַע בְּכֺל ָהעוֹלָם
ַה ִ

3

ַאוֹמיקְרוֹן עוֹלֶה כֺּל
שׁנִ ְדבְּקוּ בּ ִ
ִמ ְספַּר ַהחוֹלִים ֶ
ָשׁים ֵאינוֹ
שׁנִיִ ,מ ְספַּר ַהחוֹלִים ַהק ִ
ַהזְ ַמן * ִמ ַצד ֵ
ִמיוּ ָחד וְזֶה ְמעוֹדֵד )טוֹב( * ָבּ ֵתי ֵספֶר
גָבוֹ ַה בּ ְ
וּמקוֹמוֹת ֲעבוֹדָה ֲח ִצי רֵיקִים * " ֲאנִי ְמ ַקוֶוה
ְ
אוֹמר רֺאשׁ
ִמ ִהירוּת"ֵ ,
שׁנַ ֲעבוֹר ֶאת ַהגַל ַהזֶה בּ ְ
ֶ
שׁלָה ,נַ ְפ ָתלִי ֵבּנֶט *
ַה ֶמ ְמ ָ

בִּילוּי ַחם
בְּיוֹם קַר

   

  

ֵמדוּזוֹת גַם בַּחוֹרֶף

4
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מאת עמית גרינברג
ְל ָהקוֹת ְגדוֹלוֹת ֶשׁל ֵמדוּזוֹת ַמ ִגיעוֹת
חוֹפי ָהאָ ֶרץ.
ָמים ֵא ֶלה ְל ֵ
ְבּי ִ
אוֹמ ִרים
"ה ֵמדוּזוֹת ָבּאוֹת כֹּל חוֹ ֶרף"ְ ,
ַ

מאת שירה לוי
גוֹלן יֵשׁ ַמ ְעיָינוֹת ֶשׁל
ְבּ ָר ַמת ַה ָ
יעים
ַמ ִים ַח ִמיםַ .ר ִבּים ַמ ִג ִ
ֲשׁר ַקר,
וקא ַבּחוֹ ֶרף ַכּא ֶ
יהם ַדוְ ָ
ֲל ֶ
אֵ

ַחנוּ א
מוּמ ִחים ַליָם ַה ִתיכוֹןֲ " .אנ ְ
ְ
ָשׁים
יהן ַה ְר ֵבּה ִבּ ְג ַלל ֶשׁ ֲאנ ִ
ֲל ֶ
שׁוֹמ ִעים ע ֵ
ְ
אוֹתם".
א ִמ ְת ַר ֲח ִצים ַבּיָם ַבּחוֹ ֶרף ,וְ ָל ֵכן ֵאין ִמי ֶשׁ ִי ְר ֶאה ָ

יהנוֹת ֵמ ֶהם.
ְכּ ֵדי ֵל ָ

שׁ ַמנְ ֶתם!
ִהזְ ַמנְ ֶתם? ִה ְ
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ִשׂ ְר ֵאלִי
ִהיסְטוֹ ְריָה ַבּכַּדוּ ְרסַל ַהי ְ

ֳעשׂוּ ָמנוּי ְל ִעיתוֹן ַינְ שׁוּף

יוטיוב
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קוראים כותבים...
ָשׁים ָה ֲע ָרבִיוֹת תוֹרְמוֹת ְל ֵאיכוּת ַה ְסבִיבָה
ַהנ ִ

משולחן העורך
6

בוֹרים ַעל ַהגַג.
ַדלוֹת ְד ִ
ירוּשׁ ַל ִיםֶ ,שׁ ְמג ְ
ָשׁים ֲע ָר ִביוֹת ִבּ ָ
ְבּ ִעיתוֹן 'יַנְ שׁוּף' ְכּ ַת ְב ֶתם ַעל נ ִ
נוֹשׂא.
זוֹ ָה ְי ָתה ַכּ ָת ָבה ְמ ַענְ יֶינֶת ,וְ גַם ַה ִס ְרטוֹן ֶשׁ ָהיָה ְמצוֹ ָרףָ ,עזַר ְל ָה ִבין ֶאת ַה ֵ
יוֹתר ְוגַם
ָפים ֵ
הוֹפֶ את ַהגַגוֹת ְלי ִ
ָפהֶ ,שׁגַם ַמ ְכנִ יס ֶכּ ֶסף ַל ִמ ְשׁ ָפּ ָחה ,גַם ֵ
זֶה ַר ְעיוֹן י ֶ
יבה.
תוֹ ֵרם )עוֹזֵר( ְל ֵאיכוּת ַה ְס ִב ָ
מנאל סובחי ,נצרת

ָשׂיא ַה ָצ ְר ָפ ִתי
ֲאנִי א ֵמבִין ֶאת ַהנ ִ
ָשׂיא ַה ָצ ְר ָפ ִתי ֶה ְח ִליף ֶאת ַה ֶצ ַבע ַה ָכּחוֹל ֶשׁל
ְבּ'יַנְ שׁוּף' ִמ ְס ָפּר ְ 368כּ ַת ְב ֶתם ֶשׁ ַהנ ִ
ַה ֶדגֶל ַה ָצ ְר ָפ ִתי.
חוֹל-ל ָבן ,הוּא ִי ְהיֶה
ָ
ָשׂיא ְבּ ִי ְשׂ ָר ֵאל ַי ֲח ִליט ֶשׁ ִבּ ְמקוֹם ֶשׁ ַה ֶדגֶל ִי ְהיֶה ָכּ
זֶה ְכּמוֹ ֶשׁ ַהנ ִ
ָרוֹק-ל ָבן .אֲנִ י א ֵמ ִבין ֵאיֶ א ְפ ָשׁר ַלעֲשׂוֹת ֶאת זֶה...
ָ
י
דוד אליהו ,באר שבע

א רוֹ ִצים ִל ְהיוֹת בְּ'זוּם'
ַבּ ָשׁבוּעוֹת ָהאַ ֲחרוֹנִ ים ְי ָל ִדים ַר ִבּים ִמ ֵבּית ַה ֵס ֶפר ֶא ְצ ֵלנוּ ָהיוּ ְבּ ִבידוּד.
ישׁ ֵאר ַבּ ַבּ ִית ְוא ָל ֶל ֶכת ְל ֵבית ַה ֵס ֶפר.
רוֹצים ְל ִה ָ
ידים ִ
חוֹשׁ ִבים ֶשׁ ַת ְל ִמ ִ
יֵשׁ ָכּ ֵא ֶלה ֶשׁ ְ
ֲבל זֶה א נָכוֹן .זֶה ִבּ ְכ ָלל א ֵכּ ְייף ִל ְראוֹת ֶאת ַהמוֹ ָרה ְבּ'זוּם'.
אָ
ַמ ִשׁיִ ל ְלמוֹד ְבּ ֵבית ַה ֵס ֶפר.
אֲנִ י ְמ ַב ֶק ֶשׁת ֵמ ַה ֶמ ְמ ָשׁ ָלה ַלעֲשׂוֹת ַהכֹּל ְכּ ֵדי ֶשׁנ ְ
כליל סולומן ,ראשון לציון

ָעצוּב ִלקְרוֹא
ימא ֶשׁ ָלה ֶשׁ ִהיא מוֹ ַרת ֶד ֶר.
אתי ֶאת ַה ִמ ְכ ָתב ֶשׁל ֲענָת ִפּינְ טוֹ ֶשׁ ָכּ ְת ָבה ַעל ִא ָ
ָק ָר ִ
עוֹב ֶדת ְכּ ָבר ַה ְר ֵבּה ְז ַמן ִבּ ְג ַלל ַהקוֹרוֹנָה.
ימא ֶשׁ ָלה א ֶ
ִהיא ָכּ ְת ָבה ֶשׁ ִא ָ
ֲבוֹדה
ימא ֶשׁ ָלה ֶשׁ ִהיא ִת ְמ ָצא ע ָ
אַח ֶלת ) ְמ ָב ֶר ֶכת( ְל ִא ָ
זֶה ָעצוּב ִל ְקרוֹא ֶאת זֶהַ ,ואֲנִ י ְמ ֶ
וּלכֹל ַה ִמ ְשׁ ָפּ ָחה ַרק טוֹב.
וְ ֶשׁ ִי ְהיֶה ָלה ְ
כרמל בנטוב ,זכרון יעקב
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שׁ ְמרוּ
ִת ְ
ַעל ַע ְצ ְמכֶם
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ֲשׁר ִנ ְד ֶמה ָהיָה ָלנוּ
וקא ַכּא ֶ
ַדוְ ָ
ַבּר ַעל
יחים ְל ִה ְתג ֵ
ַחנוּ ַמ ְצ ִל ִ
ֶשׁ ֲאנ ְ
יקרוֹן
אוֹמ ְ
ַהקוֹרוֹנָהָ ,בּא ו ְַריָא ְנט ַה ִ
ֹל-כּ
וּמ ְר ֶאה ָלנוּ ֶשׁזֶה א כּ ָ
ַ
ָפּשׁוּט.
ִאם ֵכּןִ ,נ ְשׁ ֶא ֶלת ַה ְשׁ ֵא ָלהַ :ה ִאם
ידים ִל ְחיוֹת ִעם
ֲת ִ
ַחנוּ ע ִ
ֲאנ ְ
ַהקוֹרוֹנָה עוֹד ָשׁ ִנים אֲרוּכּוֹת ,כֹּל
אוּלי,
אַחר? אוֹ ַ
ַפּ ַעם ִעם ו ְַריָא ְנט ֵ
ַהקוֹרוֹנָה ֵת ָע ֵלם ַעד סוֹף ַה ָשׁנָה?
מוּבןֶ ,שׁ ִאישׁ ֵאינוֹ )א( יָכוֹל
ַכּ ָ
ָל ַד ַעת.
ַחנוּ
אוֹמרֶ ,שׁ ֵבּינְ ַת ִייםֲ ,אנ ְ
זֶה ֵ
ָהר
יכים ַלעֲשׂוֹת ַהכֹּל ְכּ ֵדי ְל ִהיז ֵ
ְצ ִר ִ
)ל ִשׂים(
יד ֵבקַ .לעֲטוֹת ָ
ְוא ְל ִה ָ
חוֹלי
ָע ֵלינוּ ַמ ֵס ָכהְ ,ל ִה ְת ַר ֵחק ֵמ ֵ
יקרִ ,ל ְשׁמוֹר ַעל
וּב ִע ָ
קוֹרוֹנָהְ ,
אוֹמ ֶרת,
ִבּידוּד ְכּ ֶשׁ ָצ ִרי .זֹאת ֶ
חוֹלהָ ,צ ִרי
ֶשׁ ִמי ֶשׁ ַמ ְר ִגישׁ ֶ
ישׁ ֵאר ַבּ ַבּ ִית ְכּ ֵדי א ְל ַה ְד ִבּיק
ְל ִה ָ
ֲח ִרים.
אֵ
ַבּי ַהקוֹרוֹנָה,
זֶה נָכוֹן א ַרק ְלג ֵ
סוּגים
ַבּי ַשׁ ַפּ ַעת וְ ִ
ֶא ָלא גַם ְלג ֵ
ֲח ִרים ֶשׁל ַמ ֲחלוֹת ְמ ַד ְבּקוֹת.
אֵ
אוֹמ ִרים,
מוּמ ִחים ְ
אוֹמנָם ַה ְ
ְ
כּוּלם
ֶשׁ ְבּסוֹפוֹ ֶשׁל ָד ָבר ִכּ ְמ ַעט ָ
ֲבל ְבּכֹל זֹאת,
ִי ָד ְבקוּ ַבּ ַמ ֲח ָלה ,א ָ
יכים ִל ְשׁמוֹר ַעל
ַחנוּ ְצ ִר ִ
ֲאנ ְ
ַע ְצ ֵמנוּ ,גַם ִבּ ְשׁ ִביל ְבּנֵי ַה ִמ ְשׁ ָפּ ָחה
חוֹלים
יקר ִ
ְו ַה ֲח ֵב ִרים ֶשׁ ָלנוְּ ,בּ ִע ָ
ישׁים )זְ ֵקנִ ים(.
וּק ִשׁ ִ
ְ
יגאל צדקא ,עורך

חדשות בקצרה...
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ָשׁים ֲח ֵר ִדיוֹת
יבּ ְלנוּ נ ִ
"ק ַ
ֲלי ַה ַבּנְ קִ :
ְאוּמיְ .מ ַנה ֵ
◄ יוֹ ֵתר ֲח ֵרדִיוֹת עוֹבְדוֹת ְבּ ַבּנְק ל ִ
ֲבוֹדה ֶשׁ ָל ֶהןַ .עד
)שׂ ֵמ ִחים( ֵמ ָהע ָ
רוּצים ְ
ַחנוּ ְמ ִ
ֲבוֹדה ְבּ ַמ ְח ֶל ֶקת ְמ ַח ְשׁ ִביםַ ,ו ֲאנ ְ
ַלע ָ

יַנְשׁוּף
www.hebrewtoday.com
דו-שבועון לחדשות
מהארץ ומהעולם

עוֹלה גַם
ָשׁים ַה ֲח ֵר ִדיוֹת ֶ
ַהיוֹםִ ,כּ ְמ ַעט וְ א ָע ְבדוּ ֶא ְצ ֵלנוּ ֲח ֵר ִדיוֹת"ִ .מ ְס ָפּר ַהנ ִ
י-טק.
ְבּ ֶח ְברוֹת ַה ַה ְי ֶ

Bi-Weekly News from Israel

ְשׁ ֶמן זַיִתַ .ח ְק ָל ִאים
◄ ַמ ְחסוֹר בּ ֶ

and Around the World

הוֹדיעוּ ֶשׁ ַה ָשׁנָה ִי ְהיֶה
עוֹלם ִ
וּב ָ
ְבּ ִי ְשׂ ָר ֵאל ָ
"מזֶג ָהאֲוִ ויר
ָפּחוֹת ֶשׁ ֶמן ַז ִית ִל ְמ ִכי ָרהֶ .

עורך ראשי Chief Editor
יגאל צדקא
yigal@hebrewtoday.com

ֵיתים
ַה ַחם ָפּגַע ָבּ ֵע ִצים וְ ֵאין ָלנוּ ַמ ְס ִפּיק ז ִ
"ד ָבר ָכּזֶה א
אוֹמ ִריםָ .
ְל ֶשׁ ֶמן"ֵ ,הם ְ
ֲלה.
קוֹדמוֹת"ִ .בּ ְג ַלל ַה ַמ ְחסוֹרְ ,מ ִחיר ֶשׁ ֶמן ַה ַז ִית ַיע ֶ
ָק ָרה ָלנוּ ְבּ ָשׁ ִנים ְ
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יע
ִשׂ ָר ֵאלִ .מ ְס ָפּר ָה ֶאזְ ָר ִחים ַבּ ְמ ִדינָה ַמ ִג ַ
שׂרָה ִמילְיוֹן ֶאזְ ָר ִחים ְבּי ְ
ִמ ַעט ֲע ָ
◄ כְּ
מוּמ ִחיםְ ,בּתוֹ זְ ַמן א ַרבִ ,י ְשׂ ָר ֵאל ַתעֲבוֹר
יליוֹןְ .ל ִפי ַה ְ
ָח ִצי ִמ ְ
ַע ְכ ָשׁיו ְל ִת ְשׁ ָעה ו ֵ
יליוֹן.
ֲשׂ ָרה ִמ ְ
ֶאת ַהע ָ
ִשׂ ָר ֵאלֵ .מ ַה ִמ ְשׁ ָט ָרה נִ ְמ ַסר ֶשׁרוֹב ַה ְמכוֹנִ יוֹת נִ ְגנְ בוּ
◄ יוֹ ֵתר ְמכוֹנִיוֹת נְִגנָבוֹת ְבּי ְ
אַחר ַה ָשׁ ָעה ְשׁמוֹנֶה
יוֹתר( ִל ְגנוֹב ְל ַ
)רוֹצים ֵ
יפים ִ
ֲד ִ
ָבים ַמע ִ
ל-אָביבְ ,ו ֶשׁ ַה ַגנ ִ
ְבּ ֵאיזוֹר ֵת ִ
ַבּ ַל ְי ָלה.
ַל ְד'ס' ַה ִי ְשׂ ְר ֵא ִלית ֶה ֶע ְל ָתה ָלאַ ֲחרוֹנָה
'מ ְקדוֹנ ְ
◄ ' ֶמקְדוֹנַ ְלדְ'ס' יְ ָקרָה יוֹ ֵתרֶ .ר ֶשׁת ֶ
ֶאת ְמ ִחי ֵרי ָהאֲרוּחוֹת ֶשׁ ָלהְ .מ ִחי ֵרי אֲרוּחוֹת ַה ְי ָל ִדים נִ ְשׁאֲרוּ ְלא ִשׁינוּי.
ידה ִמ ְשׂ ָח ִקים
בוּצה ַמ ְפ ִס ָ
◄ עוֹנָה א טוֹבָה ְל ַמ ָכּבִּי ֵתל-אָבִיב ְבּכַדוּ ְרסַלַ .ה ְק ָ
ירוֹפּה ְוגַם ְבּ ִמ ְשׂ ָח ֵקי ַה ִליגָה ְבּ ִי ְשׂ ָר ֵאלְ .כּ ֵדי ְל ִה ְת ַחזֵקַ ,מ ָכּ ִבּי
אַליפוּת ֵא ָ
ְבּ ִמ ְשׂ ָח ֵקי ִ
נוֹס ִפים.
ַסה ְל ָצ ֵרף ַשׂ ְח ָק ִנים ָ
ְמנ ָ
יסים ַעל
יעה ַה ֶמ ְמ ָשׁ ָלה ַעל הוֹ ָר ַדת ִמ ִ
הוֹד ָ
חוֹדשׁ ֶשׁ ָע ַברִ ,
◄ ַצ ֲעצוּ ִעים בְּזוֹלַ .בּ ֶ
יוֹתר.
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ַצע ִ
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ַהאוֹ ִמיקְרוֹן פּוֹ ֵג ַע בְּכֺל ָהעוֹלָם

9

מאת יגאל צדקא
ֵע ְבּכֹל
יקרוֹן פּוֹג ַ
אוֹמ ְ
ִוירוּס ַה ִ
ירוֹפּה ִמ ְתכּוֹ ְננִ ים
עוֹלםְ .בּ ֵא ָ
ָה ָ
)ח ִצי(
ְל ָכֶ שׁ ַכּ ִנ ְר ֶאה ַמ ֲח ִצית ֵ
יד ְבקוּ ְבּקוֹרוֹנָה.
תוֹשׁ ִבים ִי ָ
ֵמ ַה ָ
גַם ְבּ ִי ְשׂ ָר ֵאל ִמ ְתכּוֹ ְנ ִנים ְל ִמ ְס ַפּר
רויטרס

חוֹלים
וּב ָב ֵתי ַה ִ
ָבוֹה ְ
ִנ ְד ָבּ ִקים ג ַ
יהם.
ֲל ֶ
יע א ֵ
חוֹלים ֶשׁ ַמ ִג ַ
אָגים ִמ ִמ ְס ַפּר ַה ִ
מוּד ִ
ְ
נוּכל ְל ַק ֵבּל
יע ְל ַמ ָצב ֶשׁא ַ
ֲבל יָכוֹל ִל ְהיוֹת ֶשׁנ ִַג ַ
ַחנוּ ִמ ְס ַת ְד ִרים ,א ָ
"כּ ֶרגַעֲ ,אנ ְ
ָ
אוֹמ ִרים.
חוֹלים"ֵ ,הם ְ
עוֹד ִ
ָשׁה ֶשׁ ְמ ִדינַת ִי ְשׂ ָר ֵאל ִנ ְמ ֵצאת ַבּ ֲח ִצי ֶסגֶרָ .בּ ֵתי ֵס ֶפר ַר ִבּים
ֵבּי ְנ ַת ִיים ,יֵשׁ ַה ְרג ָ
וּב ֵתי ָק ֶפה ִכּ ְמ ַעט
ָבוֹהִ .מ ְס ָעדוֹת ָ
אָרים ַבּ ַב ִית ג ַ
עוֹב ִדים ֶשׁ ִנ ְשׁ ִ
ִנ ְס ְגרוּ ְו ִמ ְס ַפּר ָה ְ
ישׁים ֵאין ְפּ ָק ִקים.
וּב ְכּ ִב ִ
יקים ַ
ֵר ִ
ֲכי טוֹב
כוֹל ֵתנוּ )ה ִ
יטב ְי ְ
עוֹשׂים ְכּ ֵמ ַ
ַחנוּ ִ
עוֹבר ַעל ַה ְמ ִדינָהַ ,ו ֲאנ ְ
"זֶהוּ גַל ֶשׁ ֵ
ַפ ָת ִלי ֵבּנֶט.
אוֹמר רֹאשׁ ַה ֶמ ְמ ָשׁ ָלה ,נ ְ
ַצ ַח ֶאת ַה ַמ ֲח ָלה"ֵ ,
כוֹלים( ְלנ ֵ
ַחנוּ ְי ִ
ֶשׁ ֲאנ ְ

ביקור מעניין בשוק הירושלמי

חוֹק ָחדָשׁ –
אָסוּר ִל ְצחוֹק!
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מאת עמית גרינברג
ְבּסוֹף ֶד ֶצ ְמ ֶבּרַ ,ה ֶמ ְמ ָשׁ ָלה ִבּ ְצפוֹן
יעה ָל ֶאזְ ָר ִחים
הוֹד ָ
קוֹ ֵריאָה ִ
ֶשׁאָסוּר ָל ֶהם ִל ְצחוֹק ְל ֶמ ֶשׁ
ָמיםָ .היוּ ֵא ֶלה ְי ֵמי ֵא ֶבל
ֲשׂ ָרה י ִ
עָ
קוֹדםִ ,קים
ִל ְפ ִטי ַרת ַה ַמ ְנ ִהיג ַה ֵ
ִאיל-סוּנְ ג.
וּל ַכ ֵבּד ֶאת
רוֹצים ִלזְ כּוֹר ְ
ַחנוּ ִ
" ֲאנ ְ
ִמי ֶשׁ ֵה ִקים ֶאת ַה ְמ ִדינָה ֶשׁ ָלנוּ",
ִה ְס ִבּירוּ ַבּ ֶמ ְמ ָשׁ ָלה ֶאת ַהחוֹק.
ית ֵפס
ַה ֶמ ְמ ָשׁ ָלה ִה ְז ִהי ָרה ֶשׁ ִמי ֶשׁ ִי ָ
יכּנֵס ַל ֶכּ ֶלא.
צוֹחקִ ,י ָ
ֵ
חוֹשׁ ִבים ֶשׁ ֶא ְפ ָשׁר א
אַתם ְ
ֶ
ישׁהוּ ְמ ַס ֵפּר
וּמה ִאם ִמ ֶ
ִל ְצחוֹק? ָ
יקה?
יחה ַמ ָמשׁ ַמ ְצ ִח ָ
ְבּ ִד ָ

10

אֳ

מאת שירה לוי
שוק מחנה יהודה בירושלים הוא אחד השווקים המפורסמים והיפים
בארץ .רבים מגיעים לבקר בו ,לשמוע על ההיסטוריה שלו ולקנות
דברים טעימים.
אולם ,לשוק מחנה יהודה יש גם בעיות רבות ,כמו חנייה ונקיון.
בחודש שעבר ,הגיעה לשוק שרת הכלכלה ,אורנה ברביבאי.
היא נפגשה עם מוכרים בשוק והבטיחה להם למצוא דרכים לשיפור
)לעשות טוב יותר( המצב.

 

ויקיפדיה

כתבו
לעורך "ינשוף"!
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רון ירקוני ,יח"צ

החלוץ  52ירושלים 9626903
yigal@hebrewtoday.com

לתושבים אין לאן לחזור

12

אֳ

זְ ִהירוּת -
ָשׁה!
ַמ ֲחלָה ֲחד ָ

13

מאת סתיו מור
ֵיחה שבספרד נרגע לאחרונה ,לאחר התפרצות
קוֹמ ְבּ ֵרה וִ י ַ
הר הגעש ְ
חזקה שלו .הלבה שלו הרסה מאות בתים ,והאפר שנפלט )יצא( מההר
קבר מאות בתים אחרים.
"אנחנו צריכים להתחיל את החיים מחדש" ,אומרים תושבי האזור.
בתמונה :בית שחצי ממנו נקבר על-ידי האפר שנפלט מההר.

מאת שירה לוי
שׁוֹמ ִעים ַעל
ָמים ֵא ֶלה ,אָנוּ ְ
ְבּי ִ
ַמ ֲח ָלה ֲח ָד ָשׁה ְבּ ֵשׁם – ְפלוּרוֹנָה.
ֲשׂה ,זוֹ א ְבּ ִדיוּק ַמ ֲח ָלה
ְל ַמע ֶ
ֲח ָד ָשׁהֶ ,א ָלא ִשׁילוּב ֶשׁל ַמ ֲח ַלת
ַה ַשׁ ַפּ ַעת ִעם קוֹרוֹנָה.
ָלאַ ֲחרוֹנָה ,נִ ְמ ְצאָה ְבּ ִי ְשׂ ָר ֵאל
ישׁה ֶשׁ ָח ְל ָתה ַבּ ַמ ֲח ָלה
ִא ָ
ַה ֲח ָד ָשׁה.
קוֹדמוֹת
ָת ִיים ַה ְ
נְ ַציֵיןֶ ,שׁ ַבּ ְשׁנ ַ
ִכּ ְמ ַעט וְ א ָה ְי ָתה ַשׁ ַפּ ַעת
)בּ ְג ַלל(
ְבּ ִי ְשׂ ָר ֵאל .זֶה ָק ָרה ִבּ ְזכוּת ִ

ָשׁים ָשׂמוּ ַמ ֵסכוֹת
עוּב ָדה ֶשׁ ֲאנ ִ
ָה ְ
ְו ֵהגֵנוּ ַעל ַע ְצ ָמם ֵמ ַהקוֹרוֹנָה.
רויטרס

שׁ ַמנְ ֶתם!
ְמנְ ֶתם? ִה ְ
ִהז ַ
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מאת איילה שמעוני
ָשׁים
עוֹלם ָמ ָצא ֶשׁ ֲאנ ִ
ֲשׂה ִבּ ְמקוֹמוֹת שׁוֹנִ ים ָבּ ָ
ֶס ֶקר ֶשׁ ַנע ָ
מוּכן ַה ַבּ ְי ָתהַ ,מ ְשׁ ִמינִ ים.
אוֹכל ָ
ֶשׁ ַמזְ ִמינִ ים ַה ְר ֵבּה ֶ
אוֹכל ֶשׁ ְמ ִכינִ ים ַבּ ִמ ְס ָעדוֹת ָפּחוֹת ָבּ ִריא",
"ה ֶ
ָ
שׁוּמן ְוהוּא
יוֹתר ָ
עוֹר ֵכי ַה ֶס ֶקר" .יֵשׁ בּוֹ ֵ
אוֹמ ִרים ְ
ְ
יוֹתר ִמ ָמה ֶשׁ ְמ ִכינִ ים ַבּ ַבּ ִית".
לוּח ֵ
ָמ ַ
אוֹכל
מוּכןֵ ,
אוֹכל ָ
ילה גַם ֶשׁ ִמי ֶשׁ ַמ ְז ִמין ֶ
ַה ֶמ ְח ָקר ִג ָ
יוֹתרִ ,מ ְפּנֵי ֶשׁ ַה ָמנוֹת ְגדוֹלוֹת.
ַה ְר ֵבּה ֵ
קוּפת
ַודאי ִבּ ְת ַ
ַה ְבּ ָעיָה ִהיא ֶשׁ ַבּ ָשׁנִ ים ָהאַ ֲחרוֹנוֹתְ ,בּו ַ
וּפוֹג ִעים ַבּ ְבּ ִריאוּת ֶשׁ ָלנוּ.
מוּכןְ ,
אוֹכל ָ
יוֹתר ֶ
ַחנוּ ַמזְ ִמי ִנים ַה ְר ֵבּה ֵ
)זְ ַמן( ַהקוֹרוֹנָהֲ ,אנ ְ
מוּכן.
אוֹכל ָ
וּל ַהזְ ִמין ָפּחוֹת ֶ
יוֹתר ְ
אָז ָמה ֶא ְפ ָשׁר ַלעֲשׂוֹת? ְל ַב ֵשׁל ֵ
בוּשׁלוֹת ִבּ ְמקוֹם ָמנוֹת ְמטוּגָנוֹת.
יוֹתר ,וְ ַה ְז ִמינוּ ָמנוֹת ְמ ָ
וְ ִאם ְבּכֹל זֹאת ַמזְ ִמינִ יםַ ,ח ְפּשׂוּ ֶאת ַה ָמנוֹת ַה ְבּ ִריאוֹת ֵ
וּב ֵתיאָבוֹן!
ִל ְב ִריאוּת ְ

יח"צ ,וולט דיסני
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מדע ,סביבה ומחשבים

בעריכת אבי גלבוע

ַה ִלוְויְי ָתנִים נוֹ ְדדִים צָפוֹנָה

15

מאת אבי גלבוע
נוֹד ִדים
ית ִנים ְ
יוֹתר ִל ְוו ְי ָ
יוֹתר ְו ֵ
ָת ִיים ָהאַ ֲחרוֹנוֹתֵ ,
ַבּ ְשׁנ ַ
קוֹטב ַה ְצפוֹנִ י.
)עוֹב ִרים ְלְ (...ל ִכיוּוּן ַה ֶ
ְ
חוֹשׁ ִבים ֶשׁזֶה ִבּ ְג ַלל ִה ְת ַח ְממוּת ַה ַמ ִים.
ַמ ִיים ְ
חוֹק ִרים י ִ
ְ
יתנִ ים
ָימים ֶשׁל ִל ְוו ְי ָ
סוּגים ְמסוּי ִ
"א ָח ַשׁ ְבנוּ ֶשׁנִ ְר ֶאה ִ
אוֹמ ִרים.
ֹל-כֵּ ,"הם ְ
ִבּ ְמקוֹמוֹת ְצפוֹנִ ִיים כּ ָ
נוֹד ִדים ָצפוֹנָה.
סוּגים שׁוֹנִ ים ֶשׁל ֲח ָר ִקים ְ
אַגַב ,גַם ִ
ֲזוֹרים ְשׁ ֵל ִמים ִמ ְת ַח ְמ ִמיםְ ,ו ַה ֲח ָר ִקים ְכּ ָבר א
"א ִ
חוֹק ִרים.
אוֹמ ִרים ַה ְ
כוֹלים ִל ְחיוֹת ָשׁם"ְ ,
ְי ִ

'טסלה' לילדים

ויקיפדיה

16

אֳ

מאת שירה לוי
חברת 'טסלה' ידועה במכוניות החשמליות שלה ,והיא נחשבת לחברת
המכוניות המצליחה ביותר.
לאחרונה ,החברה ייצרה רכבים חשמליים גם לילדים .תוך זמן קצר
נמכרו כל המכוניות ,למרות המחיר הגבוה שלהן.

ֲאנַ ְחנוּ ְצרִיכִים
לוֹמר תוֹדָה
ַ
לַקוֹרוֹנָה
17

מאת עמית גרינברג
כּוֹת ֶרת ֶשׁל ַה ַכּ ָת ָבה אַ ֲח ַראי
ַל ֶ
)חוֹקר ֶאת ֶה ָע ִתיד(
ֵ
ידן
ֲת ָ
ַהע ִ
רוֹפסוֹר ָדוִ ד ַפּ ִסיג,
ַה ִי ְשׂ ְר ֵא ִליְ ,פּ ֶ

בעצם ,עוד חברות מוכרות רכבים חשמליים לילדים .אולם ,מכיוון
)בגלל( שמדובר ב'טסלה' ,הורים ממהרים לקנות אותם.
בתמונה :רכב הילדים של 'טסלה'.

ילן.
ר-א ָ
יטת ַבּ ִ
יב ְר ִס ַ
ֵמאוּ ִנ ֶ
ְל ַד ְעתוִֹ ,בּ ְזכוּת ַהקוֹרוֹנָה,
מוֹדד
יוֹד ַע ֵאיְ ל ִה ְת ֵ
עוֹלם ְכּ ָבר ֵ
ָה ָ
ירוּסים ֲח ָד ִשׁים
ִ)ל ְחיוֹת ִעם( ִעם וִ ִ
יוֹתר ֵמ ַהקוֹרוֹנָה.
סוּכּ ִנים ֵ
וּמ ָ
ְ
ֵיפה
"הקוֹרוֹנָה א ִת ְהיֶה ַה ַמג ָ
ַ
"אוּלם,
ָ
אוֹמר.
ָהאַ ֲחרוֹנָה" ,הוּא ֵ
ֲשׁר
ֵדע ָמה ַלעֲשׂוֹת ַכּא ֶ
כוּתה ,נ ַ
ִבּ ְז ָ
יע".
אַח ֶרת ַת ִג ַ
ֵיפה ֶ
ַמג ָ
עוֹלם
ְל ַד ְעתוַֹ ,ה ֶמ ְמ ָשׁלוֹת ְָבּ ָ
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יח"צ

יוֹתר ָמה ָצ ִרי
יוֹדעוֹת ַהיוֹם טוֹב ֵ
ְ
טוֹבה ֶל ָע ִתיד.
ֲכנָה ָ
ַלעֲשׂוֹתְ ,וזוֹ ה ָ

ימים מיוחדים בשנה

18

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

ְ 16בּ ֶפבְּרוּאָר – יוֹם ַה ַה ְמ ָצאוֹת
כוֹלים ִל ְחיוֹת ְלא
ֹל-כְּ .ל ָמ ָשׁלַ ,ה ִאם ָה ִיינוּ ְי ִ
נוֹחים כּ ָ
טוֹבים וְ ִ
כוּתן ַה ַח ִיים ֶשׁ ָלנוּ ִ
יוֹם זֶה הוּא ִל ְכבוֹד ַה ַה ְמ ָצאוֹת ֶשׁ ִבּזְ ָ
)בּ ַטח( ֶשׁא.
ַודאי ֶ
וּל ִה ְת ַק ֵדם ְלא ַה ְמ ָצאַת ַה ַח ְשׁ ַמל ,אוֹ ְתרוּפוֹת שׁוֹנוֹת? ְבּו ַ
ַלגַל? ַה ִאם ֶא ְפ ָשׁר ָהיָה ִל ְחיוֹת ְ
ַה ְמ ָצאַת ַהג ְ
קוּפ ָסאוֹת,
פּוֹת ָחן ַה ְ
ִמ ַצד ֵשׁ ִני ,יֵשׁ גַם ַה ְמ ָצאוֹת ְפּשׁוּטוֹת ֶשׁ ָצ ִריְ ל ַכ ֵבּדְ ,כּמוְֹ :
ֲח ִרים.
ַה ִמ ְשׁ ָק ַפ ִיים וְ עוֹד ַר ִבּים א ֵ
ַחנוּ
ַחנוּ ֶנהֱנִ ים ֵמ ֶהןֲ .אנ ְ
יכים ַל ֲחשׁוֹב ַעל כֹּל ַה ַה ְמ ָצאוֹת ֶשׁ ֲאנ ְ
ַחנוּ ְצ ִר ִ
ְבּיוֹם זֶהֲ ,אנ ְ
ָשׁים ֶשׁ ִה ְמ ִציאוּ ֶאת כֹּל ַה ְד ָב ִרים ָה ֵא ֶלה.
תוֹדה( ַל ֲאנ ִ
)לוֹמר ָ
יכים ְלהוֹדוֹת ַ
ְצ ִר ִ
כוֹלים ְל ַה ְמ ִציא.
אַתם ְי ִ
אוּלי ַת ְח ְשׁבוּ ְבּ ַע ְצ ְמ ֶכם ַעל ַה ְמ ָצאָה ֶשׁ ֶ
יעים ֶשׁ ַ
ַחנוּ גַם ַמ ִצ ִ
ֲאנ ְ
יוֹתר...
טוֹבים ֵ
אוּלי ִבּ ְזכוּת ַה ַה ְמ ָצאָה ֶשׁ ָל ֶכםַ ,ה ַח ִיים ֶבּ ָע ִתיד ִי ְהיוּ ִ
יוֹד ַעַ ,
וּמי ֵ
ִ

ממה תפרו בגדים לילדים?
מאת איילה שמעוני
בשנת  ,1939המצב הכלכלי
בארצות הברית היה קשה מאוד.
אנשים רבים היו מובטלים )ללא
עבודה( ולמשפחות לא היה כסף
כדי לקנות מוצרים בסיסיים.
הם נאלצו )היו חייבים( למצוא
פתרונות שונים כדי לחיות .כך,
במקום לקנות לחם ,הם היו קונים
קמח ואופים את הלחם בעצמם.
זה אולי היה חיסכון קטן ,אבל
למשפחות העניות ,כל חיסכון כזה
היה חשוב.
המשפחות נהנו מעוד דבר חשוב
כשהן קנו קמח בשקים גדולים –
הבדים של השקים.
מתברר ,שנשים תפרו מהם בגדים
לכל המשפחה .היו אלה בגדים
לבנים ולא יפים במיוחד ,עם סמל
של החברה שמייצרת את הקמח.

אולם ,לנשים לא היתה ברירה ,הן
רק רצו לחסוך כסף.
בעלי טחנות הקמח ששמעו על
כך ,החליטו לעזור להן עוד יותר.
הם ייצרו שקים עם הדפסים של
פרחים צבעוניים .כך אפשר היה

19

אֳ

לתפור בגדים יפים יותר.
בטחנות הקמח אפילו דאגו לכך
שהסמל שלהן ייעלם בכביסה,
וככה הבגדים ייראו טוב יותר.
בתמונה :עובד טחנת קמח עם
השקים הפרחוניים.
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סיפורים מכאן ומשם ומכל העולם
למה לכובעים יש פונפונים?

איפה המכונית
שלי?

20

21

לכובעים רבים יש פונפונים
יפים וצבעוניים .מהיכן הם
הגיעו לאופנה?
מתברר ,שבעבר היה להם
תפקיד חשוב.
בארצות שונות ,הפונפונים היו
סימן לדרגה צבאית .לכל פונפון
היה צבע שהראה מה הדרגה של
החייל ,או לאיזה ַח ִיל הוא שייך.
אולם המטרה השימושית ביותר
היתה אצל המלחים .הם עבדו
בספינות )אוניות( שהתקרות
שלהן היו נמוכות .כדי שהם לא

בחודש שעבר ,הגיעה לנמל
ברוסיה אוניית משא כשעליה
מאות מכוניות .אולם בגלל סערה
קרה ,המכוניות התכסו בקרח.
כמובן ,שאי-אפשר היה לנהוג
במכוניות והן הורדו מהאונייה
על-ידי מנוף.

ייפגעו בראש כשהם הזדקפו )נעמדו( ,הם שמו פונפונים על הכובעים.
כך המכה שהם קיבלו ,לא היתה חזקה.
עם השנים ,הפונפונים הפכו לפריט אופנתי פשוט וזול ,שרבים
משתמשים בו.

מופע של אורות
גחלילית היא סוג של חיפושית שמאירה.
כאשר היא עפה בחושך ,רואים נקודה
של אור זזה באוויר.
רוב הגחליליות חיות ביערות דרום
אמריקה ,אך יש גחליליות בכל העולם,
כולל בישראל.
בשנים האחרונות ,מספר הגחליליות
בעולם יורדְ .לדעת מדענים ,זה קורה
בגלל שיש בעולם הרבה יותר אור
מלאכותי )לא טבעי( ,שמפריע להן.
בתמונה :סימני אור של גחליליות ביער בצ'ילה.
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אנשים יוכלו לקחת את המכוניות
שלהם רק לאחר שהקרח יימס
)יהפוך למים(...

22

אֳ

תמונה מטעה

מאת כתבי רויטרס ברחבי העולם

23

התמונה הזו מהעיר ניו-דלהי שבהודו ,מטעה מאוד .רואים בה כמה אנשים בסירה מאכילים שחפים.
זה נראה כאילו זו שעת בוקר מוקדמת יפה.
אולם ,מה שנראה מסביב כמו ערפל ,הוא בעצם עשן מזוהם )מלוכלך(

שפוגע בכל מי שנמצא בסביבה ,גם בשחפים .הוא מסתיר את השמש
ולכן אנחנו לא יודעים שזו בעצם שעת צהריים.
ניו-דלהי נחשבת לאחת הערים המזוהמות ביותר בעולם .אולם ,למרות
המצב ,ממשלת הודו לא עושה מספיק כדי לשפר )לעשות טוב יותר( את
איכות הסביבה בעיר.

שמחה גדולה

24

האישה הבולגרית שבתמונה לא
מתחפשת לכבוד פסטיבל או חג.
היא מתאפרת לקראת החתונה שלה.
החתונה תימשך יומיים ,וכל תושבי
הכפר שלה ישתתפו בה.
בדרך כלל ,החתונות בכפר שלה
נערכות )מתקיימות( בחורף ,והאורחים מצמידים )מדביקים( לבגדים של

תירס אדום?
יש דבר כזה!

25

בגיליון  366כתבנו על בננה
כחולה .בעקבות )אחרי( הכתבה
הזו ,קיבלנו מכתבים מקוראים
שסיפרו לנו על תירס אדום.
מתברר ,שיש דבר כזה ,והוא
אפילו גָ ֵדל בישראל.

החתן והכלה שטרות כסף למתנה .אחר-כך הזוג רוקד עם השטרות
הרבים ,לאורך הרחוב הראשי של הכפר.

אולם ,הישראלים מעדיפים

זהו חלק ממסורת של קבוצת מוסלמים שחיה בבולגריה.

)רוצים יותר( את התירס הצהוב
ולכן אנחנו לא רואים את הסוג
האדום בחנויות.
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סיפור קצר
ַשׁ ְלוָוה
ַה ֶכּסֶף וְה ַ

26

טוֹבים.
אוּבן ְו ִשׁ ְמעוֹן ָהיוּ ְשׁ ֵכ ִנים ִ
ְר ֵ

ַה ַח ִיים ֶשׁלוֹ ,וְ ָר ָצה ִל ְחיוֹת ָכּמוֹהוּ.

טוּח ֶשׁ ַהכֹּל ְבּ ֵס ֶדר ְו ֶשׁאַף ֶא ָחד
ִל ְהיוֹת ָבּ ַ

ֵהם ָהיוּ ְמ ַב ְק ִרים זֶה ֵא ֶצל זֶהְ ,ו ֶנהֱנִ ים
אוּבן ָהיָה
ַחד .זֹאת ַל ְמרוֹת ֶשׁ ְר ֵ
ְל ַבלוֹת י ַ
ִאישׁ ָע ִשׁיר וְ ִשׁ ְמעוֹן ָהיָה ָענִ י.
אַחר ֶשׁ ָהיוּ נִ ְפ ָר ִדיםָ ,היָה
ַבּ ַל ְי ָלהְ ,ל ַ
יסים
אוּבן ֵמ ִגיף )סוֹגֵר( ֶאת כֹּל ַה ְת ִר ִ
ְר ֵ
הוֹל
נוֹעל ֶאת ַה ְד ָלתוֹת ְו ֵ
ְבּ ֵביתוֵֹ ,

יחם ַעל ֲח ֵברוֹ ַהטוֹב,
ִמ ַצד ֵשׁנִ י ,הוּא ִר ֵ
וּמ ְס ֵכּן.
ֶשׁ ָהיָה ָענִ י ִ
אוּבן ְל ִשׁ ְמעוֹןְ ,כּ ֶשׁ ְבּיָדוֹ
יוֹם ֶא ָחד ָבּא ְר ֵ
אָמר:
יבה ְק ַטנָה וְ ַ
ֵת ָ
רוֹצה ָל ֵתת ְלֶ את
ידי ,אֲנִ י ֶ
"שׁ ְמעוֹןְ ,י ִד ִ
ִ
טוֹבה
יבה ַהזוֹ ִל ְכבוֹד ַה ֲח ֵברוּת ַה ָ
ַה ֵת ָ

יבּל.
א ָגנַב ֶאת ַה ֶכּ ֶסף ֶשׁ ִק ֵ
בּוֹקר ,הוּא ִה ְר ִגישׁ ָעיֵיף
יע ַה ֶ
ְכּ ֶשׁ ִה ִג ַ
ְו ַע ְצ ָבּ ִניַ .מ ֵהר ְמאוֹד הוּא ֵה ִבין ֶשׁ ַה ֶכּ ֶסף
ֲבל
יוֹציא אוֹתוֹ ֵמ ָהעוֹנִ י ,א ָ
אוּלי ִ
ַהזֶה ַ
ַיהֲפוֶֹ את ַה ַח ִיים ֶשׁלוֹ ְל ָק ִשׁיםְ ,והוּא
יוֹתר.
ִי ְהיֶה ִמ ְס ֵכּן עוֹד ֵ

)פּ ַחד( .הוּא ָפּ ַחד
ִלישׁוֹן ַבּ ֲח ָשׁשׁ ַ

ֶשׁ ֵבּינֵינוּ .יֵשׁ ָכּאן ֶכּ ֶסף ֶשׁיָכוֹל ַלעֲזוֹר

יתה
יבה ְו ָה ַלִ א ָ
הוּא ָל ַקח ֶאת ַה ֵת ָ

יכּנֵס ְל ֵביתוֹ ְו ִי ְגנוֹב ֶאת
ישׁהוּ ִי ָ
ֶשׁ ִמ ֶ
)ד ָב ִרים(
ַכּ ְספּוֹ ,אוֹ ֶאת ַה ֲח ָפ ִצים ְ

ְלְ .בּ ֶעזְ ַרת ַה ֶכּ ֶסף ַהזֶהְ ,כּ ָבר א ִת ְהיֶה
יוֹתר".
טוֹבים ֵ
תוּכל ִל ְחיוֹת ַח ִיים ִ
ָענִ י וְ ַ

אוּבןְ ,י ִדידוֹ ַהטוֹב.
ִל ְר ֵ
ֲבל אֲנִ י א
מוֹדה ְלַ על ַה ֶכּ ֶסף ,א ָ
"אֲנִ י ֶ

ַה ְי ָק ִרים ֶשׁ ָהיוּ לוֹ .כֹּל ְשׁ ָע ַת ִיים ,הוּא
יטתוֹ ְכּ ֵדי ִל ְבדוֹק ֶשׁ ַהכֹּל
ָהיָה ָקם ִמ ִמ ָ

ַבּ ַה ְת ָח ָלהִ ,שׁ ְמעוֹן ֵס ֵרב )א ִה ְס ִכּים(

אוּלי ֵמ ִביא
אָמר" .הוּא ַ
רוֹצה אוֹתוֹ"ַ ,
ֶ
ֲבל הוּא
יוֹתר ,א ָ
נוֹחים ֵ
ִאיתוֹ ַח ִיים ִ

יתר(
אוּבן ִה ְת ַע ֵקשׁ )א ִו ֵ
אוּלםְ ,ר ֵ
ָ

לוֹק ַח ֶאת ַה ַשׁ ְלוָוה ְו ַה ֶשׁ ֶקט.
ֵ
חוֹשׁב ֶשׁ ִל ְפ ָע ִמיםֶ ,כּ ֶסף ַמזִ יק
אֲנִ י ֵ
וּכ ַדאי ִל ְחיוֹת
)עוֹשׂה א טוֹב( ְ
ֶ

יבה.
ָל ַק ַחת ֶאת ַה ֵת ָ

עוֹבר ִמ ֶד ֶלת ְל ֶד ֶלת
ְבּ ֵס ֶדר .הוּא ָהיָה ֵ
וּמ ַחלוֹן ְל ַחלוֹןְ ,כּ ֵדי ִל ְראוֹת ֶשׁ ַהכֹּל
ֵ
)ע ָשׂה( לוֹ
ָסגוּר ְכּמוֹ ֶשׁ ָצ ִרי .זֶה ָג ַרם ָ

וְ ִשׁ ְמעוֹן ָל ַקח ֶאת ַה ֶכּ ֶסף .הוּא ָח ַשׁב
טוֹבים ֶשׁ ִי ְהיוּ לוֹ ֵמ ַע ְכ ָשׁיו.
ַעל ַה ַח ִיים ַה ִ

ִל ְהיוֹת ָעיֵיף ְו ַע ְצ ָבּ ִני ְבּ ֶמ ֶשַׁ היוֹם.
הוֹלִ לישׁוֹן
עוּמת זֹאתִ ,שׁ ְמעוֹן ָהיָה ֵ
ְל ַ
יסים
ְכּ ֶשׁ ְד ָלתוֹת ֵבּיתוֹ לא נְ עוּלוֹת ְו ַה ְת ִר ִ

הוּא ִד ְמיֵין ְל ַע ְצמוֹ ֵאי הוּא ַמ ְחזִ יר
וּס ָפ ִרים ֲח ָד ִשׁים
ָדים ְ
חוֹבוֹת ,קוֹנֶה ְבּג ִ
לוֹק ַח ֶאת ִא ְשׁתוֹ ְל ִטיוּל,
ַל ְי ָל ִדים ֶשׁלוֹ ,וְ ֵ

ָפיםַ .ה ֵשׁינָה ֶשׁל ִשׁ ְמעוֹן
ְכּ ָלל א מוּג ִ
בּוֹקר הוּא
וּבכֹל ֶ
טוֹבהְ ,
ימה ְו ָ
ָה ְי ָתה ְנ ִע ָ

ישׁ ֵאר לוֹ ֶכּ ֶסף.
ֲד ִיין ִי ָ
ַוע ַ
יע ַה ַל ְי ָלהָ ,סגַר ִשׁ ְמעוֹן ֶאת
ְכּ ֶשׁ ִה ִג ַ

ָהיָה ָקם ָשׂ ֵמ ַח.
אוּבן ִקינֵא
ְו ָכַ ,ל ְמרוֹת ֶשׁ ָהיָה ָע ִשׁירְ ,ר ֵ
ֶבּ ָח ֵבר ֶה ָענִ י ֶשׁלוֹ .הוּא ָראָה ֶאת ִשׂ ְמ ַחת

ָעל ֶאת ַד ְלתוֹת ֵבּיתוֹ.
יסים וְ נ ַ
ַה ְת ִר ִ
יטתוֹ ,אַ א ָהיָה יָכוֹל
הוּא נִ ְכנַס ְל ִמ ָ
ִלישׁוֹן .כֹּל ְשׁ ָע ַת ִיים ,הוּא ָקם ְכּ ֵדי

ִבּ ְל ָע ָדיו".

ָמה 'קוֹקָה-קוֹלָה' ַמ ְחלִיפָה ְט ָע ִמים?
לָ
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מאת איילה שמעוני
'קוֹלה זִ ירוֹ'.
יפה ֶאת ַה ַט ַעם ֶשׁל ַה ָ
יעה ֶשׁ ִהיא ַמ ְח ִל ָ
הוֹד ָ
ה-קוֹלה' ִ
ָ
'קוֹק
ֶח ְב ַרת ָ
אוֹמ ִרים ַבּ ֶח ְב ָרה.
יוֹתר"ְ ,
"ה ַט ַעם ֶשׁלוֹ ִי ְהיֶה ָמתוֹק ֵ
ַ
עוֹשׂה זֹאת?
דוּע ַה ֶח ְב ָרה ָ
ַה ְשׁ ֵא ָלה ִהיאַ :מ ַ
ָביא
ֲמי ִנים ֶשׁ ַה ִשׁינוּי י ִ
יח ,אוֹ ִבּ ְג ַלל ֶשׁ ֵהם ַמא ִ
ַה ִאם ִבּ ְג ַלל ֶשׁ ַה ַמ ְשׁ ֶקה א ִה ְצ ִל ַ
יוֹתר קוֹנִ ים?
ָל ֶהם ֵ
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יח"צ

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?
ֶ

30

אֳ

שודד הבנקים

שׁיר
שׁל ֶה ָע ִ
שׁ ֵאלָה ֶ
ַה ְ

הראשון בארצות
הברית עשה
טעות והפקיד

הוֹל ִכים ֶאל ָה ִעיר ֶד ֶרָ שׂ ֶדה ֶשׁל
ְבּ ֶמ ֶשָׁ שׁ ִנים ַרבּוֹת ,אַ ְנ ֵשׁי ְכּ ָפר ָק ָטן ָהיוּ ְ
ילם(.
)בּ ְשׁ ִב ָ
אָדם ָע ִשׁיר .זֶה ָהיָה ִקיצוּר גָדוֹל ַבּעֲבוּ ָרם ִ
ָ
ֶא ְלצוּ
כוּלם נ ֶ
יסה ַל ָשׂ ֶדה וְ ָ
אוּלם ,יוֹם ֶא ָחדֶ ,ה ְח ִליט ֶה ָע ִשׁיר ִל ְסגוֹר ֶאת ַה ְכּנִ ָ
ָ
יע ָל ִעיר.
)היוּ ְצ ִר ִיכים( ַלעֲשׂוֹת ִסיבוּב ְכּ ֵדי ְל ַה ִג ַ
ָ
אָמרוּ לוֹ.
"בּ ַב ָק ָשׁהֵ ,תן ָלנוּ ַלעֲבוֹר ֶד ֶרַ ה ָשׂ ֶדה ֶשׁ ְלְ ,"
ְ
אוֹתה ַעד סוֹף ַהיוֹםֶ ,א ְפ ַתח ָל ֶכם ֶאת
"א ְשׁאַל ֶא ְת ֶכם ְשׁ ֵא ָלהִ .אם ִת ְפ ְתרוּ ָ
ֶ
ֲבל ִאם א ַת ְצ ִליחוּ ִל ְפתוֹר
חוֹכ ָמה" .א ָ
אָהב ִד ְב ֵרי ְ
אָמר ֶה ָע ִשׁירֶ ,שׁ ַ
ַה ֶד ֶרַ ,"
ישׁ ֵאר ְסגוּ ָרה".
אוֹתהַ ,ה ֶד ֶרִ ת ָ
ָ

)שׂם( את הכסף
ָ
ששדד באותו הבנק...
במקומות מסויימים בסין
משתמשים באווזים במקום
כלבי שמירהְ .לדעת הסינים,
בגלל הרעש שהם עושים ,הם
שומרים טוב יותר מכלבים.
במאי הסרטים המפחידים,
אלפרד היצ'קוק ,פחד
מביצים ולכן הוא מעולם לא
אכל ביצה.

ֲבל א ָה ְי ָתה ָל ֶהם ְבּ ֵרי ָרה.
אַ ְנ ֵשׁי ַה ְכּ ָפר א אָהֲבוּ ֶאת ָה ַר ְעיוֹן ,א ָ
"טוֹבָ ,מה ַה ְשׁ ֵא ָלה?"ָ ,שׁאֲלוּ.
'בּוֹקר'ַ ,על ְשׁ ֵתי ַר ְג ַל ִיים
אַר ַבּע ַר ְג ַל ִיים ַבּ ֶ
הוֹלַ על ְ
"איזֶה ַבּ ַעל ַח ִיים ֵ
ֵ
'ע ֶרב'?"ָ ,שׁאַל ַבּ ַעל ַה ָשׂ ֶדה.
'צ ֳה ַר ִיים' ְו ַעל ָשׁלוֹשׁ ַר ְג ַל ִיים ָבּ ֶ
ַבּ ָ
סוּמה ְ)סגוּ ָרה(.
ישׁ ֵאר ָח ָ
שׁוּבהְ ,ונִ ְר ֶאה ָהיָה ֶשׁ ַה ֶד ֶרִ ת ָ
ָדע ֶאת ַה ְת ָ
ִאישׁ א י ַ
יוֹאָשׁים.
ָשׁים ָהיוּ ְמ ִ
קוֹע וְ ָה ֲאנ ִ
ילה( ִל ְשׁ ַ
)ה ְת ִח ָ
ַה ֶשׁ ֶמשׁ ֵה ֵח ָלה ִ
אוּלםָ ,בּ ֶרגַע ָהאַ ֲחרוֹן ,י ְָל ָדה ְק ַטנָה ֶשׁ ָה ְי ָתה ָשׁם
ָ
שׁוּבה".
יוֹד ַעת ֶאת ַה ְת ָ
אָמ ָרהֲ " :א ִני ַ
ָק ְפ ָצה ְו ְ

אוסטרליה מייצאת גמלים
לערב הסעודית.

כוּתה ִ)בּ ְג ָל ָלה(ַ ,ה ֶד ֶר נִ ְפ ְת ָחה ֵמ ָח ָדשׁ.
אָכןִ ,בּזְ ָ
ְו ֵ
שׁל ַהיַ ְלדָה?
ָמה ָהיְ ָתה ַה ְתשׁוּבָה ֶ
אַר ַבּע.
הוֹלַ על ְ
)כּ ֶשׁהוּא ִתינוֹק( ,הוּא ֵ
'בּוֹקר' ְ
אָדםַ .בּ ֶ
ְתשׁוּבָהַ :בּ ַעל ַה ַח ִיים הוּא ֵבּן ָה ָ
ָקן(,
)כּ ֶשׁהוּא ְכּ ָבר ז ֵ
'ע ֶרב'ְ ,
הוֹלַ על ְשׁ ֵתי ַר ְג ַל ִייםָ .בּ ֶ
)בּ ֶא ְמ ַצע ַחיָיו( ,הוּא ֵ
'צ ֳה ַר ִיים'ְ ,
ַבּ ָ
נוֹס ֶפת(.
יכה ִהיא ָה' ֶרגֶל' ַה ֶ
ֲל ָ
וּמ ֵקל ַהה ִ
)שׁ ֵתי ַר ְג ַל ִיים ֶשׁלוֹ ַ
הוֹלַ על ָשׁלוֹשׁ ַר ְג ַל ִיים ְ
הוּא ֵ

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 ְ

ְל ָבנָה

ללכת עליו.
ב ,1807-לאחר ניצחון בקרב,
נפוליאון ִארגן מסיבת ציד
ארנבות .הוא שחרר ביער
 1,000ארנבות כדי שאפשר
יהיה לצוד אותן .אולם
במקום לברוח,

ַה ֶצ ַבע ַה ָל ָבן ִבּ ְלשׁוֹן נְ ֵק ָבה
הוּא ְ -ל ָבנָה.
ידת וָנִ יל ִהיא ְל ָבנָה.
ְל ָמ ָשׁלְ ,ג ִל ַ
ִמ ַצד ֵשׁנִ יַ ,ל ָי ֵר ַח יֵשׁ ֵשׁם
נוֹסף – ְל ָבנָה.
ָ

בגרמניה יש גשר שעשוי
מאבני לגו ,ואנשים יכולים

הארנבות החלו
)התחילו( לתקוף

Pixabay

את נפוליאון ושאר
אנשי הצבא.
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כך זה נראה מלמעלה
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אֳ

מאת רונן גליק
בגלל הקורונה ,רק מעט אנשים הגיעו השנה
לראות את תחרויות החורף באירופה.
למרות זאת ,הספורטאים ממשיכים בתחרויות
כרגיל.
בתמונה ,ספורטאי בזמן הקפיצה שלו .הוא רואה
מלמעלה את הנוף מסביב כשהוא באוויר.
אולם ,שלא כמונו ,הוא גם צריך להתרכז בנחיתה
על מסלול השלג.

רויטרס

היה זה במסגרת אליפות שהיתה לאחרונה בגרמניה.

ִשׂ ְר ֵאלִי
הִיסְטוֹ ְריָה ַבּכַּדוּ ְרסַל ַהי ְ

32

ָשׁים
כַּדוּ ֶרגֶל ַהנ ִ
ִבּ ְב ָעיָה
33

מאת איילה שמעוני
ָשׁים ְבּ ִי ְשׂ ָר ֵאל נִ ְמ ָצא
ַכּדוּ ֶרגֶל ַהנ ִ
ַבּ ָשׁנִ ים ָהאַ ֲחרוֹנוֹת ִבּ ְב ָעיָה.
ֲבי ָרה ֶל ָענָף ַהזֶה
ַה ֶמ ְמ ָשׁ ָלה א ַמע ִ
ַמ ְס ִפּיק ֶכּ ֶסף ,וְ הוּא א ִמ ְת ַפּ ֵת ַח.
ָלאַ ֲחרוֹנָהֵ ,בּית ַה ִמ ְשׁ ָפּט ָק ַבע
ֲביר
יכה ְל ַהע ִ
ֶשׁ ַה ֶמ ְמ ָשׁ ָלה ְצ ִר ָ
ֲבי ָרה
יוֹתר ֶכּ ֶסףְ ,כּמוֹ ֶשׁ ִהיא ַמע ִ
ֵ
ְל ַכדוּ ֶרגֶל ַה ְג ָב ִרים.
לילך ווייס ,מינהלת הליגה הלאומית

מאת שירה לוי
ישׁה
דוּר ַסל ַה ִי ְשׂ ְר ֵא ִליִ .היא ָה ִא ָ
טוֹריָה ַבּ ַכּ ְ
יס ְ
קוֹלוֹדנִ י ָע ְשׂ ָתה ִה ְ
ְ
ֳמי
ָנע ִ

אוּלםַ ,ל ְמרוֹת ַה ְח ָל ָטת ֵבּית
ָ
ֱבי ָרה ַרק
ַה ִמ ְשׁ ָפּטַ ,ה ֶמ ְמ ָשׁ ָלה ֶהע ִ
ְמ ַעט ֶכּ ֶסף.

בוּצת ְג ָב ִרים ַבּ ִליגָה.
אַמנֶת ְק ַ
ָה ִראשׁוֹנָה ֶשׁ ְמ ֶ
אַשׁדוֹד' ָעזַב
'מ ָכּ ִבּי ְ
אשׁי ֶשׁל ַ
אַמן ָה ָר ִ
אַחר ֶשׁ ַה ְמ ֵ
יבּ ָלה ֶאת ַה ַת ְפ ִקיד ְל ַ
ִהיא ִק ְ

ֲביר
ִמ ְשׂ ָח ִקיםַ ,עד ֶשׁ ַה ֶמ ְמ ָשׁ ָלה ַתע ִ

בוּצה.
ֶאת ַה ְק ָ

ֶאת כֹּל ַה ֶכּ ֶסף.

"ה ַשׂ ְח ָק ִנים ְמ ַכ ְבּ ִדים
אוֹמ ֶרתַ .
דוּר ַסל"ִ ,היא ֶ
יוֹד ַעת ַכּ ְ
רוֹאים ֶשׁאֲנִ י ַ
"כּוּלם ִ
ָ

ֲדים
יוֹתר אוֹה ִ
ַחנוּ רוֹצוֹת ֶשׁ ֵ
" ֲאנ ְ

ָשׁים
ַצ ִחים ִמ ְשׂ ָח ִקיםֲ .א ִני ְמ ַקוָוה ֶשׁ ֶבּ ָע ִתיד עוֹד נ ִ
ַחנוּ ְמנ ְ
ַחד ֲאנ ְ
וּבי ַ
אוֹתי ְ
ִ

יוֹתר
וְ אוֹהֲדוֹת י ִַגיעוּ ַל ִמ ְג ָר ִשׁים ְו ֶשׁ ֵ

אַמנוּ ְקבוּצוֹת ְג ָב ִרים".
ְי ְ

ַע ְסקוּ ְבּ ַכדוּ ֶרגֶל"ֵ ,הן
ָשׁים י ַ
נִ
אוֹמרוֹת.
ְ

בוּצה ֶשׁ ָלה.
קוֹלוֹד ִני ִעם ַה ְק ָ
ְ
ַבּ ְתמוּנָה:
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חוֹשׁבוֹת ְל ַב ֵטל
ַה ַכּדוּ ַר ְג ָלנִ יוֹת ְ

ַה ֶח ְברָה ָה ֲע ָרבִית
שׁינוּי
עוֹ ֶברֶת ִ

34

מאת שירה לוי
ַבּ ֶח ְב ָרה ָה ֲע ָר ִבית ַה ְז ֵקנִ ים ְמ ַק ְבּ ִלים
יכים ָלגוּר ִעם
ָכּבוֹד ָרבֵ .הם ַמ ְמ ִשׁ ִ
ֲשׁר ַה ְי ָל ִדים
ְבּנֵי ַה ִמ ְשׁ ָפּ ָחהַ ,כּא ֶ
וְ ַה ְנ ָכ ִדים עוֹזְ ִרים ָל ֶהם כֹּל ַה ְז ַמן.
אוּלםַ ,בּ ָשׁנִ ים ָהאַ ֲחרוֹנוֹתָ ,מסוֹ ֶרת
ָ
יוֹתר
ילה ְל ִה ְשׁ ַתנוֹת ,וְ ֵ
ָפה זוֹ ַמ ְת ִח ָ
יָ
יוֹתר זְ ֵק ִנים ֵמ ַה ֶח ְב ָרה ָה ֲע ָר ִבית
ְו ֵ
ָרים ְבּ ָב ֵתי אָבוֹת.
גִ
ישׁהוּ ַבּ ַבּ ִית
"בּ ָע ָברָ ,ת ִמיד ָהיָה ִמ ֶ
ֶ
אַבּא אוֹ
ֶשׁיָכוֹל ָהיָה ְל ַט ֵפּל ָבּ ָ
אוֹמ ִרים ַבּ ֶח ְב ָרה
ימא ַה ְז ֵק ִנים"ְ ,
ָבּ ִא ָ
לוֹמ ִדים
כּוּלם ְ
"היוֹםָ ,
ָה ֲע ָר ִביתַ .
י-א ְפ ָשׁר ְל ַה ְשׁ ִאיר
עוֹב ִדיםְ ,ו ִא ֶ
וְ ְ
אוֹתם ְל ַבדֵ .בּית אָבוֹת הוּא
ָ
יוֹתר".
ַה ִפּ ְתרוֹן ַהטוֹב ְבּ ֵ
רוֹב ַה ְז ֵק ִנים ְמ ִבי ִנים ֶאת ַה ִשׁינוּ ִיים
רוֹאים ְבּ ֵבית אָבוֹת
ַבּ ֶח ְב ָרהְ ,ו ִ
ִפּ ְתרוֹן טוֹב.
אוֹמ ֶרת
"בּ ַה ְת ָח ָלה זֶה ָהיָה ָק ֶשׁה"ֶ ,
ַ
אר ָמהֶ ,שׁנִ ְמ ֵצאת ְבּ ֵבית
יל ַהם ָח ַס ְ
ִא ְ
ֲבל ֲא ִני א
יבּה" .א ָ
אָבוֹת ְבּ ַט ְי ֶ
רוֹצה ֶשׁ ְבּנֵי ַה ִמ ְשׁ ָפּ ָחה ֶשׁ ִלי א
ָ
י ְֵלכוּ ַלעֲבוֹד אוֹ ִל ְלמוֹד ִבּ ְג ָל ִלי".
אוּלםַ ,ל ְמרוֹת ַה ִשׁינוּיָ ,בּ ֵתי
ָ
ֲד ִיין א
ָהאָבוֹת ַבּ ֶח ְב ָרה ָה ֲע ָר ִבית ע ַ
ֲד ִיין
ְמ ֵל ִאים .זֹאת ִמ ְפּנֵי ֶשׁ ַר ִבּים ע ַ
יוֹתר( ְל ַה ְשׁ ִאיר
)רוֹצים ֵ
יפים ִ
ֲד ִ
ַמע ִ
ישׁים ) ְז ֵק ִנים( ֶא ְצ ָלם ַבּ ַבּ ִית
ֶאת ַה ְק ִשׁ ִ
וּל ַט ֵפּל ָבּ ֶהם ְבּ ַע ְצ ָמם .אַ נִ ְר ֶאה,
ְ
אַט-לאַט ַה ַמ ָצב ַהזֶה ִי ְשׁ ַתנֶה,
ְ
ֶשׁ ְל
יוֹתר ְז ֵק ִנים ֲע ָר ִבים י ִַגיעוּ ְל ָב ֵתי
ְו ֵ
אָבוֹת.

ְמדִי ֵחי ֵכּלִים ְבּ ַגנֵי יְ ָלדִים

35

מאת איילה שמעוני
יעה
הוֹד ָ
יבהָ ,ת ָמר ָז ְנ ְד ֶבּ ְרגִ ,
ַה ָשׂ ָרה ְל ֵאיכוּת ַה ְס ִב ָ
יח ֵכּ ִלים.
ֶשׁכֹּל גַן ְבּ ִי ְשׂ ָר ֵאל ְי ַק ֵבּל ֵמ ִד ַ
"ל ַגנָנוֹת ֵאין ְז ַמן ִל ְשׁטוֹף ֵכּ ִלים ,וְ ָל ֵכן ֵהן
ַ
טוֹבים
ֲמ ִיים ֶשׁא ִ
ד-פּע ִ
ִמ ְשׁ ַת ְמשׁוֹת ְבּ ֵכ ִלים ַח ַ
יחים,
"בּזְ כוּת ַה ְמ ִד ִ
יבה"ַ ,מ ְס ִבּי ָרה ַה ָשׂ ָרהִ .
ַל ְס ִב ָ
יבה".
יוֹתר ַעל ַה ְס ִב ָ
ַה ַגנָנוֹת ִי ְשׁ ְמרוּ ֵ

Pixabay

בבית הלבן ביקשו את המתכון

36

אֳ

מאת איילה שמעוני
לאחרונה ,לאחר שנים רבות של שירות ,הטבחית של בית הנשיא סיימה
)גמרה( את עבודתה .מתנה מריאן עבדה עם שבעה נשיאים ,ובמסגרת
תפקידה ,נפגשה עם מנהיגים מכל העולם.
"כולם אהבו את האוכל שלי" ,היא מספרת.
מי שמאוד אהב את מה שבישלה היה נשיא ארצות הברית ,ג'ורג' בוש
השני" .הנשיא ואשתו ,לורה ,אהבו בעיקר את פאי התפוחים שלי",
היא נזכרת" .לאחר שהם חזרו לארצות הברית ,השפים של הבית הלבן
ביקשו את המתכון .כמובן ששלחתי אותו מיד".
לכבוד הפרישה )יציאה( שלה מהעבודה ,ערך )עשה( הנשיא ,יצחק
הרצוג ,מסיבה מיוחדת לכבודה .הוא הגיש לה קפה ואמר" :מתנה
היקרה ,את הגשת קפה לשבעה נשיאים ,כולל לאבא שלי ,שהיה נשיא.
זה רק ראוי )מתאים( שעכשיו אני זה שמגיש לך".

  

חיים צח ,לע"מ
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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 ְבּגִילָיוֹן זֶה
מוּשׂג ֶ
וּבטוּר ָהאָפוֹר ְת ַק ְבּלוּ ָ
ְמזִיםַ ,
ִפּ ְתרוּ ֶאת כֺּל ָהר ָ
)ִ 2מילִים(.

ילת ַה ֲע ָר ָכה
ִ .1מ ַ
ִ .1ת ְהיֶה ְבּ ֶשׁ ֶקט!

ש ת

ק

ו

1

 .2א זוֹל

לוּח'
'מ ַ
ַ .2ה ֵה ֶפִ מ ָ

2
3

'חם'
ַ .3ה ֵה ֶפֵ מ ָ

 .3א ִקיצוֹנִ י

חוֹר ִפּי
פּוֹרט ְ
ְ .4ס ְ

4

ֶ .5י ֶרק ָק ָטן וְ יָרוֹק

'חוֹשׁ'
ַ .5ה ֵה ֶפֵ מ ֶ
.

5

אַר ַבּ ַעת ַה ִכּיווּנִ ים
ֵ .6מ ְ

ַמי ֶשׁצוֹ ֵרב
ְ .6יצוּר י ִ
.

6

 .7א ְמרוּוָח

'בּוֹכה'
ַ .7ה ֵה ֶפִ מ ֶ

7

)כּ ִתיב ָח ֵסר(
 .8זִ יקוּקִ ,טיהוּר ְ

ֶ .8א ָחד ֵמ ֲח ֵמ ֶשׁת
חוּשׁים
ַה ִ

 .4נְ ֵק ַבת ַה ֲחמוֹר

וּפשׁוּט
ִ .9מ ְבנֶה ָק ָטן ָ
ְ .10כּ ַדאיָ ,רצוּיָ ,חשׁוּב

צ

ר

ך

י
1

ריבוע קסם

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 ְ

3

ֵ .3בּית ַה ְכּ ָב ִשׂיםִ :די _

ֶפץִ :די _ _ _ _
חוֹמר נ ֶ
ֶ .6
ֲכל נוֹזְ ִלי וְ ָס ִמיַ :ד ְי _ _ _
ַ .7מא ָ
אָדם ֶשׁ ָדג ָד ִגיםַ :ד ָי _ _
ָ .8
ידת ִדיוּר ְבּ ִבנְ יָיןִ :די _ _
ְ .9י ִח ַ
פּוֹר ְט ֶרטְ :די _ _ _
ִ .10ציוּר ָפּנִ יםְ ,
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 .1יֵשׁ בּוֹ ָ 4שׁבוּעוֹת
טוּח
ֵ .2אין ָס ֵפקָ ,בּ ַ
חוֹסר ֵערוּת )כ"מ(
ַ .4מ ָצב ֶשׁל ֶ

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.

ַ .1בּ ַעל ַחיִים ִא ִ
יטי
 .2פּוֹר ַ
ֵח ִבּ ְת ִחילַת ַה ְס ָתיו

ֵ .3
עוֹבד ְבּ ַמ ְחצ ָ
ָבה

 .4נוֹזֵל ְבּתוָֹ ה ֵעטְ :די _
שׁוֹפטַ :ד ָי _ _
ֵ .5

2

3

4

4

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

יצה ,נִ יתוּרִ :די _ _ _
ְ .2ק ִפ ָ

שׁוּבה ִהיא_______________________ :
ת ָ
ַה ְ

דוֹאג
ֶ .3א ָחד ֶשׁ ֵ

מה המשך המילה?
ַ .1בּ ַעל ַח ִיים ֲענָק ֵמ ֶה ָע ָברִ :די _ _ _ _ _ _

8

די

ַ .4ה ֵה ֶפִ מ ִ
'מ ִבּ ְפִנים'
ַ .5ה ְרג ָ
ָשׁה ְכּ ָללִית ֶ
שׁל
אָדָם )ִ 2מי ִלים(

התשבץ הגדול
מאוזן:

מספר 370
1

ַ .1חיָה ֶ
שׁרוֹכ ִ
ְבים ָעל ָ
ֶיהֶ .3 .חרֶק ֶ
שׁהוּא ֵס ֶמל ַה ֲחרִיצוּתַ .6 .ה ַבּ ַעל ֶ
שׁלָה.

2

3

9

10

 .9כּ ְ
ָת ָבהָ ,ע ְ
שׂ ָתה רִישׁוּםְ .11 .
תוֹפ ִסים ִא ָ
יתן ַהר ֵ
ְבּה ָדגִיםַ .13 .ה ֵה ֶפ

13

14

ֵמ'נ ְ
ִפ ְת ָחה'ַ .15 .ה ֵה ֶפֵ מ' ָעקוּם'ַ .16 .הי ֲ
ַהדוּתָ ,ה ִא ְ
יסלָאם ו ַ
ְהַנצְרוּת ֵהן

17

17

כָּזֺאת .17 .כָּמוֹהוּ יֵשׁ ַהר ֵ
ְבּה ַבּיָםִ .18 .מין ִמ ְמרָח ֶ
שׁ ָעשׂוּי ִמ ֵפּירוֹת.

21

23

ַ .19ה ֵה ֶפֵ מ ָ
'חם'ְ .21 .בּתוֹכוֶֹ .23 .
עוֹשׂה ַה ְפ ָס ָקה ַבּ ֲעבוֹדָה .24 .שׁוֹלֵט

24

ַעל ְמדִינָהִ .26 .מירָקוֹת ַהגִינָה .28 .נ ְ
ִמצֵאת ַבּ ֶפּהַ .29 .ה ַבּיִת ֶ
שׁל
ַהצִיפּוֹרַ .30 .בּ ַעל ַחיִים .31 .א י ֵ
ָשׁןַ .33 .ה ֵה ֶפֵ מ ָ
'חלָב' .34 .נוֹזֵל ַבּגוּף.
ַ .35הָנכֶה נ ְ
ִשׁ ַען ָעלָיוִ .36 .מ ְ
שׁ ַת ֶמ ֶ
שׁת ְבּ ַמג ֶ
ֶבתַ .40 .ה ֵה ֶפִ מ ָ
'מלֵא'.
ַ .41ה ְמ ִתינוּ ,אַל ֵתלְכוֵּ .42 .מעוֹנוֹת ַה ָ
שׁנָה .44 .קוֹל חוֹזֵרִ .46 .מין ֶחרֶק
צְ
ִבעוֹנִי וְי ֶ
ָפהְ .48 .כּלִי ֶ
שָׁ
שׂ ִמים בּוֹ ַמיִםַ .50 .כּר ִ
ְטיס ִמ ְ
שׂ ָחקַ .51 .ה ֵה ֶפ

3

4

5

6

11

12

15

19

16

18

16

19

21

22

25

26

27

28

29

29

31

33

34

35

36

31

32

34

37

38

41

39

42
47

46

50

20

23

30

ֵמ' ֲע ָ
צוּבה'ֵ .52 .
אוֹהב ְמ ַעט.

6

7

8

49

38

40

40

43

48

44

50

49

45

51

52

51

מאונך:
ְ .1מדִינָה ֶ
שׁיֵשׁ ָבּה ֲהכִי ַהר ֵ
ְבּה ֲאנ ִ
ָשׁיםְ .2 .כּלִי ְמדִידָה י ָ
ָשׁרַ .3 .ה ֵה ֶפִ מ'נ ֵ
ָאט'ִ .4 .מילַת ְ
שׁ ֵאלָה .5 .נ ַ
ָתן רְשׁוּתַ .6 .ה ֵה ֶפִ מ ֶ
'בּן'ִ .7 .מ ְ
שׁ ַת ֵמשׁ
ְבּ ַמ ְעדֵרַ .8 .ה ֵה ֶפִ מ'ל ַ
ָק ַחת'ַ .10 .
אָמר ִ
שׁירַ .12 .
אַחד ֵמ ַח ְברֵי ַה ֶמ ְמ ָ
שׁלָהַ .14 .
אַחד ַהצ ָ
ְב ִעים .15 .י ֶ
ָפה ְבּ ֵ
יוֹתר )ר"ת(ֵ .19 .מעוֹנוֹת ַה ָ
שׁנָה.
ָ .20בּדַקָ ,ע ָ
שׂה ְבּ ִחינָה .21 .ד ָ
ָבר ֶ
שׁ ִבּ ְ
ישׁלוּ אוֹתוֹ ,אוֹ ְפּרִי ֶ
שׁ ֶא ְפ ָ
שׁר ל ֱ
ֶאכוֹלַ .22 .ה ֵה ֶפִ מ'גְדוֹלָה'ַ .23 .
אַחת ָה ִ
אוֹתיוֹת ָה ִע ְברִיוֹת .25 .א ָע ִקיף,
א ְבּצוּרָה ֲע ָ
קוּמה .27 .צִיפּוֹר ֶ
שׁ ָ
עוֹשׂה חוֹרִים ְבּ ֵעצִיםִ .30 .הר ֵ
ְהרִ ,ה ְפ ִעיל ֶאת ַה ַמ ְח ָ
שׁ ָבה .31 .צִיפּוֹר ְ
שׁחוֹרָה וּגְדוֹלָה .32 .א כָּאן .33 .יֵשׁ
בּוֹ ַמיִם אוֹ ִמיץ .34 .יֵשׁ כּ ָ
ָמוֹה ְ 60בּ ָ
שׁ ָעהַ .36 .ה ֵה ֶפִ מ ָ
'קנָה' .37 .נ ְ
ִמצָא ְבּ ָמלוֹןֶ ,
עוֹשׂה ֶ
חוֹפשַׁ .38 .ה ֵה ֶפֵ מ ֲ
'הלַַ .39 .'ה ֵה ֶפִ מ ִ
'תצ ַ
ְחק'.
 .41נ ָ
ִיקה ֶאת ָהרֺאשׁ ְבּ ַ
שׁ ְמפּוֵֹ .43 .מ ֶחל ֵ
ְקי ַהגוּףַ .45 .חיָה גְדוֹלָה וְטוֹר ֶ
ֶפת )כ"מ( .47 .ג ַ
ָבוֹהַ .49 .ה ֵה ֶפֵ מ'אָחוֹת'.

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.

 .1נ ִ
ָדיבָ ,שׁבוּרֶ ,
חוֹסר _____________
ֶ .2ה ֶלםָ ,מטוֹסְ ,שׂ ֵדה _____________
ַ .3מ ָשׂאְ ,
נוֹס ִעיםָ ,ה ִרים _____________
ֵ .4לילָ ,שׁלוֹםָ ,
מוֹצ ֵאי _____________
 .5שׁוּקִ ,פּ ְל ֵפּלָ ,ק ֶפה _____________
ֶ .6שׁ ֶמשִׁ ,
קוּקיָיה ,חוֹל _____________
ְ .7ר ָח ָבהְ ,כּ ַתבַ ,כּף _____________
ִ .8כּיוּו ִניְ ,צ ָד ִדיִ ,ס ְט ִרי _____________
ָ
שׁעוֹן  /לֵב ַ /
שׁ ָבּת  /יָד ַ /רכּ ֶ
ֶבת ָ /
שׁחוֹר  /דוּ ְ /ק ָרב

...הזוכים בפרסים...הזוכים בפרסים...הזוכים בפרסים...
דפנה ומיכל טל ,רעננה

רומיה עבוד ,באר-שבע

מוחמד נאסר ,שפרעם

רון שמחיוב ,ירושלים

נעמה שליו ,נתניה

עודד שבירו ,חיפה

ערן טוב-לב ,אשדוד

ליסה אבנרי ,תל-אביב

יואל בעדני ,פתח-תקווה

רובי כהן ,הוד-השרון

ִל ְב ִד ַ
יקת ַה ְתשׁוּבוֹת ֶשׁל ַה ַת ְשׁ ֵבּ ִצים:

ִסרְקוּ ֶאת ַהקוֹד ְבּ ֶע ְזרַת ַה ֶטלֶפוֹן ֶה ָחכָם ֶ
שׁ ָלכֶם

 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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מי רוצה מסאז'?
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?

38

מאת רונן גליק
'שׁ ָטרוֹת
)עוֹשׂה( ְבּכֹל ָשׁנָה ַת ֲחרוּת ְ
ָ
אוּמית ִל ְשׁ ָטרוֹת עוֹ ֶר ֶכת
ֲגוּדה ַה ֵבּינְ ְל ִ
ָהא ָ
עוֹלם'.
ָפים ָבּ ָ
ַה ֶכּ ֶסף ַהי ִ
יבּ ִיים.
אָרוּבּהְ ,מ ִדינַת ִאי ְק ַטנָה ַבּ ָק ִר ִ
ָ
ַבּ ָמקוֹם ָה ִראשׁוֹן נִ ְב ַחר ְשׁ ָטר ֶשׁל
אָרוּבּה.
ָ
אַחד ַה ְס ָמ ִלים ֶשׁל
רוֹאים ִאיגוּאָנָהֶ ,שׁ ִהיא ַ
ַבּ ְשׁ ָטר ִ
ַבּ ָמקוֹם ַה ֵשׁנִ י נִ ְב ָחר ְשׁ ָטר ֶשׁל אוּ ַג ְנ ָדהֶ ,שׁ ַמ ִציג קוֹף ֶשׁ ִנ ְמ ָצא ְבּ ַס ָכּנַת ַה ְכ ָח ָדה
עוֹלם(.
יע ְלמוּת ֵמ ָה ָ
)ה ָ
ֵ
ישׁי ַמ ִציג ַבּ ַעל ַח ִיים .זֶהוּ ַה ְשׁ ָטר ֶשׁל ָסמוֹאָהְ ,מ ִדינַת ִאי
גַם ַה ָמקוֹם ַה ְשׁ ִל ִ
יל ְנד.
ֶשׁנִ ְמ ֵצאת א ָרחוֹק ִמנְ יוּ-זִ ַ
רוֹאים סוּג ֶשׁל יוֹנָה ֶשׁ ִהיא
ַבּ ְשׁ ָטר ִ
אוּמי ֶשׁל ַה ְמ ִדינָה.
ַבּ ַעל ַה ַח ִיים ַה ְל ִ
יקה יֵשׁ ְשׁ ָטר ִעם
אַפ ִר ָ
ִל ְדרוֹם ְ
אַריֵה ,וְ ִאילוּ ַעל ַה ְשׁ ָטר ֶשׁל
ְ
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רויטרס



שׁ ָטרוֹת ַה ֶכּסֶף ַהיָפִים בָּעוֹלָם
ְ

יקנִ ית יֵשׁ סוּג ֶשׁל
אַפ ִר ָ
יבּיָה ָה ְ
ָמ ְ
נִ
ְצ ִבי.
"שׁ ָטרוֹת ֶכּ ֶסף ַמ ְר ִאים ֶאת
ְ
שׁוּבים ְלכֹל ְמ ִדינָה",
ַה ְד ָב ִרים ֶשׁ ֲח ִ
ֲגוּדה ִל ְשׁ ָטרוֹת.
אוֹמ ִרים ַבּא ָ
ְ
"מ ַענְ יֵין ָל ַד ַעת ֶשׁ ַה ְד ָב ִרים
ְ
עוֹלם
שׁוּבים ִל ְמ ִדינוֹת ַרבּוֹת ָבּ ָ
ֶשׁ ֲח ִ
ֲלי ַח ִיים".
ֵהם ַבּע ֵ

37

אֳ

ַה ִאם ְכּדַאי ִלפְתוֹ ַח
ִמ ְס ָעדָה?
39

מאת עמית גרינברג
ֲשׂה ְבּ ִי ְשׂ ָר ֵאל ָמ ָצא
ֶס ֶקר ֶשׁ ַנע ָ
אַל ֵפי
ֶשׁ ַבּ ָשׁ ִנים ָהאַ ֲחרוֹנוֹת נִ ְס ְגרוּ ְ
ִמ ְס ָעדוֹת.
ֶח ְל ָקןְ ,לא ֶק ֶשׁר ַלקוֹרוֹנָה.
"ענָף ַה ִמ ְס ָעדוֹת הוּא ֶה ָענָף
ָ
ֲס ִקים",
יוֹתר ָבּע ָ
סוּכּן ְבּ ֵ
ַה ְמ ָ
"ל ֵכן ִמי
עוֹר ֵכי ַה ֶס ֶקרָ .
אוֹמ ִרים ְ
ְ
תוֹח ִמ ְס ָע ָדהָ ,צ ִרי
רוֹצה ִל ְפ ַ
ֶשׁ ֶ
יטב )טוֹב( ִאם זוֹ
ַל ֲחשׁוֹב ֵה ֵ
ַה ְח ָל ָטה ְנכוֹנָה".
ִמ ַצד ֵשׁ ִניַ ,ה ֶמ ְח ָקר ָמ ָצא ֶשׁ ֶה ָענָף
יוֹתר ְבּ ִי ְשׂ ָר ֵאל הוּא
יח ְבּ ֵ
ַה ַמ ְצ ִל ַ
י-טק.
ַה ַה ְי ֶ
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