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ַּבֲחמֹוִרים ַמְחסֹור
ִּבְלָבנֹון

שמעוני איילה מאת
ָקֶׁשה. ַּכְלָּכִלי ַמְׁשֵּבר ֵיׁש ִּבְלָבנֹון

ֶדֶלק, ִלְקנֹות ֶּכֶסף ֵאין ַלֶמְמָׁשָלה

ִלְנסֹוַע. ְיכֹולֹות א ְוַהְמכֹוִניֹות

ְלָבנֹוִנים ַהְּבָעָיה, ֶאת ִלְפתֹור ְּכֵדי

ֲחמֹוִרים. קֹוִנים ַרִּבים

ֵהם ַהֲחמֹוִרים ֶדֶלק, "ְּבִלי

ְמכֹוִניֹות", ִּבְמקֹום ִּפְתרֹון טֹוב

ִהיא "ַהְּבָעָיה ַהְלָבנֹוִנים. אֹוְמִרים

ֲחמֹוִרים". ַמְסִּפיק ֵאין ֶׁשַעְכָׁשיו
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ֵאיזֹו הֹוִדיעּו ֲעַדִיין א ַהֶמְמָׁשָלה ְּבִמְׂשָרד רֺאׁש

רֺאׁש * ִעם ִיְׂשָרֵאל עֹוֶמֶדת ַלֲעׂשֹות ָׁשלֹום ְמִדיָנה

ְלִביקּור ַיִגיַע ֶׁשהּוא ַּבְחֵרְיין הֹוִדיַע ֶמְמֶׁשֶלת

ַנְפָתִלי ַהֶמְמָׁשָלה, ֶׁשרֺאׁש זֺאת ְלַאַחר * ְּבִיְׂשָרֵאל

 * ְּבַּבְחֵרְיין ִהיְסטֹוִרי ִּביקּור (ָעָׂשה) ָעַר ֶּבֶנט,

ִיְׂשָרֵאל ִעם ְלָׁשלֹום ַּבֶדֶר מּוְסְלִמית ְמִדיָנה 3עֹוד

       

ַּבָדרֹום ְמַטְייִלים

מאת שירה לוי
ָהַרִּבים ַהְגָׁשִמים ְלַאַחר

ַהֶנֶגב ָלַאֲחרֹוָנה, ֶׁשָיְרדּו

ִלְפרֹוַח. (ִהְתִחיל) ֵהֵחל

נֹוְסִעים ַרִּבים ְמַטְייִלים

ֶאת ִלְראֹות ַלָדרֹום

ַהַּכָלִניֹות. ְּפִריַחת
  גרינברג אלי
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כותבים... קוראים

ָחָגִבים! אֹוַכל א ְלעֹוָלם
.(369 (ִגיָליֹון ְּבאּוַגְנָדה ְמטּוָגִנים ֶׁשאֹוְכִלים ָחָגִבים ַעל ָקָראִתי

ֲחָרִקים. אֹוְכִלים ֲאָנִׁשים ֵאי ְלָהִבין ָיכֹוְלִתי א אֹוִתי. ִהְגִעיל ַּבַהְתָחָלה, ֶזה

ְרִגיִלים ְלֶזה. ְוֶׁשֵהם ְּכָבר ֶׁשָלֶהם ֵמַהַתְרּבּות ֵחֶלק ֶׁשֶזה ֵהַבְנִתי ְלַאט ְלַאט,

ָחָגִבים... אֹוַכל א ְלעֹוָלם ֲאִני ֲאָבל,

ירושלים גבריאלי, דודי

א אֹוָמנּות זֹו
.(369 ('ַיְנׁשּוף' ְלמּוֵזיאֹון ֵריִקים ִציּור ַּבֵדי ֶׁשָׁשַלח ָהאֹוָמן ַעל ָקָראִתי

ֶזה. ַעל ֶּכֶסף ֶׁשהּוא ַגם ְמַבֵקׁש ְּבֵסֶדר א ְוָהאֹוָמן אֹוָמנּות, א ֶׁשזֹו חֹוֶׁשֶבת ֲאִני

ְּכלּום. ְּבִלי ַּבד ְסָתם ְוא ִליצֹור ֶׁשָצִרי ָדָבר ִהיא אֹוָמנּות

תל-אביב אבן, דבורה

ָהָאֶרץ? אּוַלי ַנְזִמין ַחְייָזִרים ְלַכדּור
ָהָאֶרץ. ְלַכדּור ִמחּוץ ַחִיים ֶׁשְיַחֵּפׂש ַהֵטֶלְסקֹוּפ 369 ָקָראִתי ַעל ְּבִעיתֹון

ֶׁשֵיׁש ַמְגִניב ְלַגלֹות ִלְהיֹות ָיכֹול ֶׁשֶזה חֹוֵׁשב ֲאָבל ֲאִני ִמֶזה, ֶׁשְמַפֲחִדים ֲאָנִׁשים ֵיׁש

ָהָאָדם. ִמְּבֵני עֹוד ְיצּוִרים חּוץ

ַעל ַהַחִיים ַעל ְיַסְּפרּו ָלנּו ֶׁשֵהם ְּכֵדי ָהָאֶרץ ְלַכדּור ְלַהְזִמין אֹוָתם נּוַכל ֲאִפילּו אּוַלי

ֶׁשָלֶהם. ַהּכֹוָכב

יהוד שבת, דניאל

ִּבְצִניעּות ַלֲחגֹוג
יֹום ַּבֲחִגיגֹות ֶּכֶסף ִּבְזּבּוז ֶנֶגד ֶׁשִדיְּברּו ְּבֶּפַתח-ִתְקָווה ַהתֹוָׁשִבים ַעל ָקָראִתי

.(371 ('ַיְנׁשּוף' ָהַעְצָמאּות

הֹוָפָעה ַאַחת.  ִּבְׁשִביל ֶׁשֶקל ֶאֶלף 300 ְלַׁשֵלם ֶהְגיֹוִני א ֶזה ְלַגְמֵרי. צֹוְדִקים ֵהם

ֶּכֶסף. ִּבְזּבּוז ָנְתנּו) (א ֶׁשָמְנעּו ֶּפַתח-ִתְקָווה ְלתֹוָׁשֵבי ּכֹל ַהָּכבֹוד

חיפה אלידע, ערן

ַהִמְלָחָמה ֶאת ַלֲעצֹור
רּוְסָיה ְואּוְקָרִאיָנה  ֵּבין ַהַמָצב

ְלִמְלֶחֶמת  ְלִהְתַּפֵתַח (ָיכֹול) ָעלּול

ֶׁשַאְרצֹות רֹוָצה א רּוְסָיה עֹוָלם.

(ָתִׂשים) ִטיִלים  ַתִציב ַהְּבִרית

אּוְקָרִאיָנה. ָלֵכן, ְּבֶׁשַטח ֶנְגָדה

ִלְגבּול ַחָייִלים ַהְרֵּבה ָׁשְלָחה ִהיא

ָלֵתת) (א ִלְמנֹוַע ְּכֵדי אּוְקָרִאיָנה

א ַהְּבִרית ֶׁשַאְרצֹות (ְנַצֵיין, זֹאת.

ָׁשם ִטיִלים). ַתִציב ֶׁשִהיא הֹוִדיָעה

ָהעֹוָלם ֶאת ַמְפִחיד ַהֶזה ַהַמָצב

ֵמָאז ִּבְפָרט. ֵאירֹוָּפה ְוֶאת ִּבְכָלל,

א ַהְׁשִנָייה, ָהעֹוָלם ִמְלֶחֶמת

ְגדֹולֹות. ָהיּו ְּבֵאירֹוָּפה ִמְלָחמֹות

ְלַמָצב ִהְתַרְגלּו ָהֵאירֹוֶּפִאים

ֵהם יֹוְדִעים ָמה ָׁשלֹום. ָלֵכן ֶׁשל

ֶהָחָדׁש. ַהַמָצב ִעם ַלֲעׂשֹות

ִּבְגבּול ֶׁשקֹוֶרה ֶׁשָמה ָאסּור

ְלִמְלָחָמה ִיְתַּפֵתַח אּוְקָרִאיָנה

ְצִריָכה ַהְּבִרית ַאְרצֹות עֹוָלִמית.

ִטיִלים ַתִציב א ֶׁשִהיא ְלַהְבִטיַח

ְורּוְסָיה ְצִריָכה אּוְקָרִאיָנה, ְּבֶׁשַטח

ֶאת ִתְתקֹוף א ֶׁשִהיא ְלַהְבִטיַח

אּוְקָרִאיָנה.

ְמִדינֹות ִאם ַהְרֵּבה ֵׁשִני, ִמַצד

ַיֲעִניׁשּו ֶׁשֵהם ְלרּוְסָיה יֹוִדיעּו

ְּכִניַסת ַטְנִקים ֶׁשָלה ִּבְגַלל אֹוָתה

(הֹוָדָעה ֶמֶסר ִיְהֶיה ֶזה ְלאּוְקָרִאיָנה,

ֲאֵחרֹות,  ִלְמִדינֹות ַגם ְלַמְחָׁשָבה)

ְּבִמְלָחָמה. ִלְפתֹוַח ְּכַדאי ֶׁשא

ֶׁשְּבָעיֹות ְלָהִבין, ְצִריִכים ָּבעֹוָלם

ְּבַטְנִקים ְוא ְּבִדיּבּוִרים ּפֹוְתִרים

ּוְבִמְלָחמֹות.

יגאל צדקא, עורך
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טּוְרִקים ְּבִכיִרים (ֲחׁשּוִבים)  טּוְרְקָיה. ְנִׂשיא ִעם ִייָּפֵגׁש ֶהְרצֹוג ◄ ַהָנִׂשיא
טּוְרְקָיה, ְנִׂשיא ִעם ֶהְרצֹוג, ִיְצָחק ַהָנִׂשיא, ֶׁשל ְּפִגיָׁשה ְלָתֵאם ְּכֵדי ְלִיְׂשָרֵאל ִהִגיעּו

ַלְמרֹות ָלַאֲחרֹוָנה, ִמְתַחְזִקים ַהְמִדינֹות ְׁשֵתי ַהְיָחִסים ֵּבין ֶאְרדֹוָאן. ָטִאיּפ

ַהטּוְרִקי. ַלָנִׂשיא ַמֲאִמיִנים א ֲעַדִיין ֶׁשְּבִיְׂשָרֵאל

ַהִטיסֹות  ִהְפִסיקּו ֶאת ֶׁשֵהן ַאֲחֵרי זֹאת ְלִיְׂשָרֵאל. חֹוְזרֹות ַהְתעּוָפה ◄ ֶחְברֹות
ְיכֹוִלים ׁשּוב ְוַהַתָייִרים ָקֶׁשה, ָּפחֹות ַהקֹורֹוָנה ַמָצב ַהקֹורֹוָנה. ַעְכָׁשיו ִּבְגַלל

ָלָאֶרץ. ְלִהיָּכֵנס

אֹוְכִלים א ◄ ְׁשִליׁש ֵמָהֶאְזָרִחים
ַהְמִחיִרים  ִּבְגַלל זֹאת ִויָרקֹות. ֵּפירֹות

(ְזַמן) ַּבְתקּוָפה ֶׁשָלֶהם ַהְגבֹוִהים

ַמֲאָמִצים עֹוָׂשה ַהֶמְמָׁשָלה ָהַאֲחרֹוָנה.

ַהְמִחיִרים. ֶאת ְלהֹוִזיל

ַהָצָבא  ֵּבין ְיָתֵאם ַהָקִצין ְּבַּבְחֵרְיין. ְיָׁשֵרת) (ִיְהֶיה, ִיְׂשְרֵאִלי יּוַצב ◄ ָקִצין
ְלַאַחר ִהְתַקְּבָלה ָּכ ַעל ַהַהְחָלָטה ַהַּפְרִסי. ַּבִמְפָרץ ַהִיְׂשְרֵאִלי ִלְצָבאֹות ֲאֵחִרים

ֶׁשָעָבר. ַּבחֹוֶדׁש ַגְנץ, ְּבַּבְחֵרְיין ֵּבִני ַהִּביָטחֹון, ַׂשר ַהִהיְסטֹוִרי ֶׁשל ַהִּביקּור

א  ְּכָבר ַהקֹורֹוָנה. "ַהקֹורֹוָנה ַהְגָּבלֹות ֶאת ְּבֵאירֹוָּפה ַמְפִסיקֹות ◄ ְמִדינֹות
ְמִדינֹות אּוָלם, ֵיׁש ֲאֵחרֹות. ֵאירֹוֶּפִאיֹות ּוִבְמִדינֹות אֹוְמִרים ְּבֶדְנַמְרק ְמסּוֶּכֶנת",

ְמסּוָּכן. ִלְהיֹות ַמְמִׁשי ָׁשם ַהקֹורֹוָנה ֶׁשַמָצב ִמְּפֵני ְסגּורֹות, ֶׁשֲעַדִיין

ֲאַגם ִליצֹור ְּכֵדי ֶסֶכר ִּבְסָפַרד ֵהִקימּו ְּב-1992, ׁשּוב. ִהְתַגָלה ַהֶנֱעָלם ◄ ַהְּכָפר
ָׁשִנים  ְּבֶמֶׁש ַלֲעזֹוב. ַחָייִבים) (ָהיּו ֶנֶאְלצּו ְוַהתֹוָׁשִבים ָקָטן ְּכָפר ֵהִציפּו ַהַמִים ַמִים.

(ַמְחסֹור ִּבְגַלל ַּבצֹוֶרת אּוָלם, ַלַמִים. ִמַתַחת ָהָיה ַהְּכָפר

ֵמָחָדׁש. ִהְתַגָלה ְוַהְּכָפר ִהְתַייֵּבׁש ָהֲאַגם ִּבְגָׁשִמים),

ַהָּבא. ַּבחֹוֶרף ֵייָעֵלם ֶׁשאּוַלי ַּבְּכָפר, ְמַבְקִרים ֲאָנִׁשים ַרִּבים
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ִיְׂשָרֵאל ַהִאם
ַיְחְתמּו ּוְלָבנֹון
ֶהְסֵּכם? ַעל

גלבוע אבי מאת
ִיְׂשָרֵאל ּוְלָבנֹון ֵאֶלה ְּבָיִמים

ֶהְסֵּכם. ַעל ֵּביֵניֶהן ְמַדְּברֹות

(ֵאיפֹה)  ֵהיָכן ִיְקַּבע ַהֶהְסֵּכם

ַהָים)  (ֶׁשל ַהְגבּול ַהַיִמי ַיֲעבֹור

ַהְמִדינֹות. ֵּבין

מּוָכָנה ֶׁשִהיא הֹוִדיָעה ִיְׂשָרֵאל

ַא ַהֶהְסֵּכם, ַעל ַלְחתֹום

ַלְחתֹום א מּוָכִנים ַהְלָבנֹוִנים

ְּבָעיֹות ִּבְגַלל זֹאת ֵּביְנַתִיים.

ַהְמִדיָנה. ְּבתֹו ּפֹוִליִטיֹות

רֹוָצה ִּבְגַלל ֶׁשְלָבנֹון אּוָלם,

ָגז ֵמַהָים, ֵיׁש  (ְלהֹוִציא) ְלָהִפיק

ֶׁשל ֶׁשְּבסֹופֹו טֹוִבים ִסיּכּוִיים

ַהֶהְסֵּכם. ַעל ַתְחתֹום ִהיא ָדָבר,

ְלָבנֹון ִנְמֵצאת ְּבַמְׁשֵּבר ַּכָזכּור,

ַהֶזה ְוַהֶהְסֵּכם ָגדֹול, ַּכְלָּכִלי

ְמאֹוד. ָלה ַיֲעזֹור

10

4 עמוד מס' 372 • עיתון ינשוף • גיליון

גרינברג עמית מאת
אדמה. מרעידות (מפחדים) חוששים שאן בבית

אומרים לאחרונה", כאן שהיו אדמה מרעידות סדקים יש כבר רבים "בבתים

את לאט-לאט הורסות הן אבל קטנות, אדמה רעידות אלה "היו התושבים.

גדולה". רעידת אדמה אם תהיה ממה שיקרה אנחנו חוששים הבתים.

אדמה. רעידות מבחינת מסוכן במקום נמצאת שאן שבית נציין,

רעידת באזור שנים תהיה כמה גדולים שבתוך יש סיכויים המדענים, ְלדעת

גדולה. אדמה

שיהיה מאוחר מדי", לפני שלנו, הבתים את תחזק "אנחנו רוצים שהממשלה

תושבי המקום. בכוח) (מבקשים דורשים

בסכנה בבית שאן 11בתים

ִיְׂשָרֵאל ְלָׁשלֹום ִעם ַּבֶדֶר ְמִדיָנה 9עֹוד

ֳא
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צדקא יגאל מאת
ֶזה ְּבַּבְחֵרְיין. ִמִּביקּור ִהיְסטֹוִרי ָלַאֲחרֹוָנה ָחַזר ֶּבֶנט, ַנְפָתִלי ַהֶמְמָׁשָלה, רֹאׁש

ַהמּוְסְלִמית. ַּבְמִדיָנה ִיְׂשְרֵאִלי ֶמְמָׁשָלה רֹאׁש ֶׁשל ָהִראׁשֹון ָהָיה ַהִּביקּור

ַהַתָיירּות ַהַחְקָלאּות, ִּבְתחּוֵמי ֲחׁשּוִבים ֶהְסֵּכִמים ַעל ַהְמִדינֹות ָחְתמּו ְׁשֵתי

ְוָהֶאֶנְרְגָיה.

ַיִגיַע ֶׁשהּוא הֹוִדיַע ֵאל-ֲח'ִליַפה, ַסְלָמאן ַּבְחֵרְיין, ֶמְמֶׁשֶלת רֹאׁש ֵכן, ְּכמֹו

ֶּבֶנט. ַהֶמְמָׁשָלה ֶׁשל רֹאׁש ַהְזָמָנה ְלַאַחר ֶזה ָהָיה ְּבִיְׂשָרֵאל. ְלִביקּור

ַהֶמְמָׁשָלה, ֶׁשִיְׂשָרֵאל  רֹאׁש ֵמַאְנֵׁשי ֶאָחד הֹוִדיַע ַהִּביקּור, (ְּבֶמֶׁש) ְּבַמֲהָל

הּוא אּוָלם, נֹוֶסֶפת. מּוְסְלִמית ְמִדיָנה ִעם ָׁשלֹום ֶהְסֵּכם ַעל ַלְחתֹום עֹוֶמֶדת

ְמדּוָּבר. ְמִדיָנה ְּבֵאיזֹו ִגיָלה א

חיים צח, לע"מ



כהן יעקב מאת
ְתׁשּוַגר 'ְּבֵראִׁשית-2', ַהֲחָלִלית ַהִיְׂשְרֵאִלית,

ִיְהיּו  ְּבתֹוָכה ִּכְׁשָנַתִיים. ְּבעֹוד ַלָיֵרַח (ִתיָׁשַלח)

ְקַטנֹות. ֲחָלִליֹות ְׁשֵתי עֹוד

ֶׁשַיֲעִבירּו ַמְׁשֵדִרים ִיְהיּו ַהֲחָלִליֹות ַעל

ׁשֹוִנים.  (ֵמיָדע) ְנתּוִנים ָּבעֹוָלם ְלַתְלִמיִדים

ֶמְרַחִקים, ַעל: ִיְלְמדּו ֵמֶהם ַהַתְלִמיִדים

ֶׁשל ַהְמדּוָייק ַהִמיקּום ֶּבָחָלל, ַהחֹום

ָטסֹות. ְוַהְמִהירּויֹות ֶׁשֵהן ַהֲחָלִליֹות

ִמֶמָנה  ָיְצאּו ַהְקַטנֹות ֶׁשְׁשֵתי ַהֲחָלִליֹות ַאֲחֵרי זֹאת ַהָיֵרַח. ֶאת ִמָסִביב) (ָטָסה ַמִקיָפה 'ְּבֵראִׁשית-2' ֶׁשל ַהְדָמָיה ַּבְתמּוָנה:

ְוָנֲחתּו ַעל ַהָיֵרַח.

ֲחָלִליֹות. ִמָׁשלֹוׁש ְנתּוִנים ְיַקְּבלּו ַהּכֹל, ַהַתְלִמיִדים ְּבַס

5 עמוד מס' 372 • עיתון ינשוף • גיליון

ַאֲחֵרי 'ְּבֵראִׁשית-2' ַיַעְקבּו ַתְלִמיִדים

ִמַמֲחֶנה ֶעְזָרה
ַהְּפִליִטים

פגישה מוזרה

מאת שירה לוי
ָקֶׁשה. ְּבסּוְרָיה ָהֶאְזָרִחים ַמַצב

(ָעְצָרה), ָּפְסָקה ָׁשם א ַהִמְלָחָמה

ֶנֶהְרסּו, ַוֲאָנִׁשים ַרִּבים ָּבִתים

אֹוָהִלים. ְלַמֲחנֹות ָעְברּו

ׁשּוְעַפט ַהְּפִליִטים ְּבַמֲחֶנה

ְלַסֵייַע ֶהְחִליטּו ֶׁשִּבירּוָׁשַלִים,

ְלא  ֶׁשִנְׁשֲארּו ַלסּוִרים (ַלֲעזֹור)

ַּבִית.

קּוְפָסה ְגדֹוָלה,  (ָׂשמּו) ִהִציבּו ֵהם

ֶּכֶסף ֶׁשִייָׁשַלח ִהְכִניסּו ֶׁשְלתֹוָכה

ְלסּוְרָיה.

ָלֶהם", ַלֲעזֹור ְצִריִכים "ֲאַנְחנּו

"ָאסּור ׁשּוְעַפט. ַאְנֵׁשי אֹוְמִרים

אֹוָתם ְוִלְראֹות ֵמַהַצד ַלֲעמֹוד ָלנּו

."סֹוְבִלים ּכֹל-ָּכ

שמעוני איילה מאת
ומצטלמים יחד. ידיים הם לוחצים נפגשים, נשיאים כאשר שני

הוא ברוסיה, לאחרונה ביקר מקרון, עמנואל צרפת, נשיא כאשר אולם,

פוטין. ולדימיר הרוסי, מהנשיא מאוד רחוק ישב

מרחק. והצורך לשמור בגלל הקורונה היה זה

הנשיאים רחוקים שני כמה עד מראה הזו שהתמונה כאלה שאומרים, יש

בדעות שלהם.

13
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והגלידה העוגות של הבעיה
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מצאו דירה דובי הקוטב

ומחשבים סביבה גלבועמדע, אבי בעריכת

מאת סתיו מור
ההודי. היא מספקת באוקיינוס אי מדגסקר היא מדינת

בו  שמשתמשים הווניל רוב את נותנת) לעולם (מוכרת,

וגלידות. לעוגות

ובשדות במדגסקר חזקות פגעו סערות לאחרונה,

שלה. הווניל

במחירי הווניל. לעלייה גדולה (עשה) גרם זה

שם שהחקלאים עד יימשכו הגבוהים "המחירים

למזון (אוכל). מומחים אומרים שלהם", השדות (יבנו מחדש) את ישקמו

ֶנֱהִנים16 ַהָדִגים
ִּבְזכּות ַהקֹורֹוָנה

גרינברג עמית מאת
ֲאָנִׁשים ָּפחֹות ַהקֹורֹוָנה, ִּבְזַמן

ְּבִמְסָעדֹות. ְּכתֹוָצָאה אֹוְכִלים

ֶׁשַמְזִמיִנים ַהָמנֹות ִמְסָּפר ,ִמָּכ

ָקָטן. ָּבעֹוָלם ְּבִמְסָעדֹות

ַהָדִגים, ֶׁשֶנֱהֶנה ִמֶזה ֵהם ִמי

ֶׁשֹיאַכל ִמי ֵאין ִּכי ַּבָים ֶׁשִנְׁשָאִרים

ְּבִעיָקר ֶזה ֶאת רֹוִאים אֹוָתם.

ַרּבֹות אֹוִניֹות ַדִיג ָׁשם ַּבְנֵמִלים,

עֹוְבדֹות). (א מּוְׁשָּבתֹות

ֶׁשָלנּו, ַהָדִגים ֶאת ֶׁשִיְקֶנה ִמי "ֵאין

ְּכֵדי ַלָים א יֹוְצִאים ֲאַנְחנּו ְוָלֵכן

ַהַדָייִגים. אֹוְמִרים ָלדּוג",

גלבוע אבי מאת
בעבר עבדו רוסיים מדענים

רחוק בקוטב הצפוני. הלא

על קטנים בבתים חיו הם

שנים. כמה במשך קטן אי

עזבו  הם כ-30 שנה לפני

הבתים ומאז האי, את

ריקים. (נשארו) נותרו

צלם גילה לאחרונה,

דימיטרי הרוסי, הטבע

גרים שדובי קוטב קוך,

בבתים האלה.

לבני מסוכנים "הדובים

להתקרב ואסור אדם

דימיטרי. אומר אליהם",

להפריע להם". לא רציתי "גם

משקפת. דרך אותם צילם הוא לכן

מבודדים במקומות טבע צילומי בעיקר מצלם דימיטרי

למים. מתחת וגם ולבד) רחוק (שנמצאים
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אינסטגרם קוך, דימיטרי

אינסטגרם קוך, דימיטרי
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מאת איילה שמעוני
בקרוב, מתכונן תיאטרון 

באר-שבע להעלות שוב את 

ההצגה 'כנר על הגג'.

ההצגה מספרת על חלבן (מֹוֵכר 

חלב) בעיירה יהודית ענייה במזרח 

אירופה, לפני יותר מ-100 שנים.

היא מבוססת על סיפורי הסופר 

שלום עליכם ומאז היא על הבמות 

בעולם.

לטוביה יש 7 בנות שהוא צריך 

ְלַחֵתן. אולם, יש לו בעיה. הוא 

רוצה לחתן אותן בעזרת שדכנים 

(אנשים שמציעים חתנים), ואילו 

הבנות רוצות להתחתן עם בחורים 

שהן מכירות ואוהבות.

למרות הצרות של טוביה והעוני 

הקשה, הוא שומר על מצב רוח 

טוב, וההצגה מלאה בשירים 

ובהומור.

כאשר ההצגה עלתה לראשונה 

בשנת 1964 בניו-יורק, 

איש לא האמין שהיא 

תצליח.

"חשבנו שרק יהודים 

יתעניינו בסיפור 

של משפחה יהודית 

ענייה ברוסיה", אמרו 

השחקנים. "אבל גילינו 

שהסיפור של טוביה 

מרגש אנשים רבים בגלל 

שהוא מתאים לכל תרבות 

בעולם".

ההצגה הצליחה מאוד 

והפכה להפתעה עולמית. 

היא עלתה לבמה ביותר 

מ-30 מדינות, בשפות שונות, 

ועדיין ממשיכים להציג אותה 

במדינות כמו: סין, יפן ועוד.

בכך היא הפכה לאחת ההצגות 

המצליחות ביותר בעולם.

בזכות ההצלחה, אף נעשה סרט 

על הסיפור, בכיכובו של השחקן, 

חיים טופול, וגם הסרט הצליח 

מאוד.

בתמונה: כרזה ישנה להצגה 

בתיאטרון הקאמרי, מלפני כעשר 

שנים.

כנר על הגג – הפתעה עולמית 
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ֵיׁש ָיִמים ְמיּוָחִדים ַּבָׁשָנה ֶׁשַרק ְמַעִטים ַמִּכיִרים. ֲאַנְחנּו ָּכאן ְּכֵדי ְלַסֵּפר ֲעֵליֶהם.

14 ְּבֶמְרץ – יֹום ֲחִטיף ַהִצ'יְּפס
ַאַחד ַהֲחִטיִפים ָהֲאהּוִבים ָּבעֹוָלם הּוא ַהִצ'יְּפס. ְמַסְּפִרים, ֶׁשִהְמִציאּו אֹותֹו 

ְּבָטעּות. ַעל-ִּפי ָהַאָגָדה, ַטָּבח ְּבִמְסָעָדה ִּבְניּו-יֹוְרק ִהְמִציא אֹותֹו ִּבְׁשַנת 1853. 

ֶזה ָקָרה ְלַאַחר ֶׁשָלקֹוַח ְמַעְצֵּבן ָרָצה ֶאת ַהִצ'יְּפס ֶׁשלֹו ַדק יֹוֵתר. 

ַהַטָּבח, ְּבֵׁשם ג'ֹוְרְג' ְקָראם, א ָאַהב ֶאת ַהִהְתַנֲהגּות ֶׁשל ַהָלקֹוַח. 

הּוא ֶהְחִליט 'ְלַהֲעִניׁש' אֹותֹו ְוֵהִכין לֹו ִצ'יְּפס ַדק ְמאֹוד, ֶׁשִאי-ֶאְפָׁשר ֶלֱאכֹול 

ִעם ַמְזֵלג. ְלַהְפָתָעתֹו, ַהָלקֹוַח ַדְווָקא ָאַהב ֶאת ֶזה, ְוָכ הּוְמָצא ַהֲחִטיף ָהָאהּוב.

ַּכמּוָבן, ֶׁשֶאת ַהיֹום ַהֶזה חֹוְגִגים ָּבֲאִכיָלה ֶׁשל ֲחִטיף ַהִצ'יְּפס, ֲאָבל ְּבַבָקָׁשה, ָנא א ֶלֱאכֹול יֹוֵתר ִמַדי...

18
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ימים מיוחדים בשנה 

ויקיפדיה



מפחידים מטוסים
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מצחיק רגע
בטבע

העולם ומכל ומשם מכאן סיפורים

מוזרה. להפגנה לאחרונה יצאו קוריאה בדרום עסקים בעלי כ-300

הממשלה. כהפגנה נגד שלהם את השיער גילחו הם

בהפגנות. משמעותי למשהו נחשב שיער גילוח קוריאה שבדרום מתברר

הממשלה. של הגבלות הקורונה כועסים על העסקים בעלי

הן הם אומרים. "אבל הקורונה", נגד עוזרות לא ממש "ההגבלות האלה

(בצורה בטוחה)". ודאי באופן שלנו בעסקים פוגעות

של ההגבלות נגד הפגנות יש בישראל, כולל בעולם, רבים במקומות

ראשם... שיער את גילחו קוריאה המפגינים בדרום רק אולם, הממשלות.

הגיעו להרים אזרחים רבים

כדי באו הם בשווייץ. הגבוהים

חיל של מטוסים הופעת לראות

השוויצרי. האוויר

טסו המטוסים ההופעה, באמצע

הקהל. (לכיוון) לעבר ממש

אל אבל לרגע, מפחיד היה זה

מתוכנן חלק היה זה דאגה.

שינו כיוון בהופעה והמטוסים

האחרון. ברגע

הפגנה מוזרה

22

20

21

צורות יוצר הטבע לפעמים,

(עושה) לנו  וגורם מצחיקות

צנון של הפעם, זה סוג לחייך.

רגל. בצורת

רגל? רוצה לאכול מי אז



העולם ברחבי רויטרס כתבי מאת ֳא
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עצוב? הבלונים מוכר מדוע

הכובעיםחגיגה צבעונית בהודו עץ
והצעיפים

הצבעים. פסטיבל בהודו מתקיים זו, (זמן) בתקופה שנה, בכל

(זורקים) אבקות  משליכים דתי שבו המאמינים חג זהו למעשה,

השני. צבעוניות אחד על

ניצחון כדי לציין את החורף מתקיים בסוף זה, שנקרא 'הולי', פסטיבל

הטוב על הרע.

רבים במקומות אלא בהודו, רק חוגגים לא כבר הזה הפסטיבל את אגב,

משתתפים אחרות. ומדינות אנגליה הברית, ארצות כמו בעולם, אחרים

ליהנות רוצים שפשוט אנשים אלא גם הודים, מאמינים רק לא בהם

ויפה. צבעוני מפסטיבל

גשמים) קשה  יורדים (שלא צוֶֹרת ּבַ יש פקיסטן במזרח

(הכנסה כספית). פרנסה ללא נשארו והחקלאים

הבירה, כדי עיר לָקַראצ'י, עוברים מהם לכן, רבים

עבודה, והמצב שלא כולם מוצאים היא לעבוד. הבעיה

שלהם ממשיך להיות קשה.

מעט כסף. להרוויח כדי בלונים מוכר האיש שבתמונה

עצוב אני דבר שמח", הוא אומר. "אבל הם "בלונים

שלי". בשדה לעבוד יכול לא שאני בגלל

23

24

25

הברית, שבארצות במינסוטה

שתלויים עץ לאחרונה נראה

וצעיפים. כובעים עליו

העץ היה שלט שבו כתוב: על

"כובעים וצעיפים בחינם.

אחד". לקחת חופשי תרגישו

וכובעים שסרגו הם צעיפים אלה

חינם מתנה וזוהי ביד, אותם

שצריך). (מי נזקק לכל

MasonJar84, Reddit
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קצר סיפור

הג'ינס נגד קוריאה צפון

26 ַהָזֵקן ֶׁשל ַהְנבּוָאה
הּוא ָזֵקן. ַחי ָאָדם ְּבהֹודּו ְרחֹוָקה ְּבִעיר

ְוַרִּבים ָהיּו ֶׁשלֹו, ַּבחֹוְכָמה ָידּוַע ָהָיה

הּוא ִמֶמנּו. ִלְלמֹוד ְּכֵדי ֵאָליו ַמִגיִעים

ֶׁשלֹו  (ֶאְפָׁשרּות) ַּבְיכֹוֶלת ַגם ָידּוַע ָהָיה

ֶהָעִתיד. ֶאת ֵמרֹאׁש) (ָלַדַעת ְלַנֵּבא

ֲאָנִׁשים ְזַמן ַּכָמה ָלַדַעת ָהָיה ָיכֹול הּוא

ֵהם ִיְתַחְתנּו ְוַהִאם ֵהם ִמי ִעם ִיְחיּו,

(נֹוֵתן ְמַייֵעץ ָהָיה ִיְהיּו ֲעִׁשיִרים. הּוא

ְוֵהיָכן  ִלְלמֹוד ָמה ִלְצִעיִרים ֵעצֹות)

ַלֲעבֹוד. ָלֶהם ְּכַדאי

ֶהָחָכם ַהָזֵקן ַעל ָׁשַמע ַהֶמֶל ַגם

ֶׁשלֹו. ְוַהְנבּואֹות

ָגדֹול ְּבָכבֹוד ָלַאְרמֹון אֹותֹו ִהְזִמין הּוא

ֶאת יֹוֵדַע ֶׁשַאָתה ְוָאַמר: "ָׁשַמְעִתי

ֶהָעִתיד".

ָעָנה. א ַגַאְווָתן), (א ַהָצנּוַע ַהָזֵקן

ַאַחד ָאַמר ַהּכֹל", יֹוֵדַע הּוא "ֵּכן,

ֶׁשהּוא ָמה "ּכֹל .ַהֶמֶל ַהְמָׁשְרִתים ֶׁשל

זֹאת". ּכּוָלם יֹוְדִעים קֹוֶרה. אֹוֵמר,

ֶאת ֶהָעִתיד ֶׁשִלי", ִּביֵקׁש ִלי "ֱאמֹור

ִהְסִּכים). (א ֵסֵרב ַהָזֵקן אּוָלם, .ַהֶמֶל

ְלַנֵהל אּוַכל ֶהָעִתיד, ֶאת ִלי תֹאַמר "ִאם

ִניָסה ֲחָכָמה", ַהַמְמָלָכה ְּבצּוָרה ֶאת

ֶאְזְרֵחי ְלכֹל ַיֲעזֹור "ֶזה ַהֶמֶל ְלַׁשְכֵנַע.

רֹוֶצה  (ֶּבַטח) ְּבַווַדאי ַאָתה ַהְמִדיָנה.

טֹוב...". ִיְהֶיה ֶׁשְלכּוָלם

ְוֵהֵחל ַהֶמֶל ִדְבֵרי ַעל ֶהָחָכם ָחַׁשב

ֵאֶלה  ָהיּו ֲעִתידֹו. ֶאת ְלַנֵּבא (ִהְתִחיל)

ָנַתן ּוְמַׂשְמִחים, ְוַהֶמֶל טֹוִבים ְדָבִרים

ּוְנבּוָאה. ְנבּוָאה ּכֹל ַעל ָזָהב ַמְטֵּבַע לֹו

(ִהְתִחיל) ַהָזֵקן  ֵהֵחל ְלַאט-ְלַאט, אּוָלם,

ּוָפחֹות ְנִעיִמים ְדָבִרים ָּפחֹות לֹוַמר

ְלַהְפִסיק, ִמֶמנּו טֹוִבים. ַהֶמֶל ִּביֵקׁש

.ִהְמִׁשי ַהָזֵקן ַא

"ַאָתה .ַהֶמֶל ָצַעק ֲעצֹור!", "ֲעצֹור!

א מּוָכן ֲאִני ִדְבֵרי ֶׁשֶקר. אֹוֵמר

יֹוֵתר". אֹוְת ִלְׁשמֹוַע

ָעַצר. א ַהָזֵקן ַא

ְוָצַעק: ַהָזֵקן ֶׁשל ָידֹו ֶאת ַהֶמֶל ָתַפס

ִיְהֶיה ָמַתי ֶׁשְתַנֵּבא רֹוֶצה ֲאִני "ַעְכָׁשיו

."מֹוְת יֹום

יֹוִציא ֶׁשהּוא לֹוַמר ִהְתַּכֵוון ַהֶמֶל

ֶׁשָאַמר. ַהְדָבִרים ִּבְגַלל אֹותֹו ַלהֹוֵרג

ָלַדַעת ִּביֵקׁש ַעְצמֹו ֶׁשהּוא ָׁשַכח הּוא

ֶהָעִתיד. ֶאת

רֹוֶצה ֶׁשַהֶמֶל ֵהִבין ָׁשַתק. הּוא ַהָזֵקן

אֹותֹו. ַלֲהרֹוג

הּוא  ַדקֹות, ַּכָמה (ַאֲחֵרי) ַּכֲעבֹור

"ֲאדֹוִני ְוָאַמר: ַהֶמֶל ִלְפֵני ִהְׁשַתֲחָווה

ַהְזַמן ַהִחיׁשּוִבים ֶׁשִלי, ְלִפי ,ַהֶמֶל

ַאַחת ָׁשָעה ְּבִדיּוק הּוא ָאמּות, ֶׁשֲאִני

ֶׁשַאָתה ָתמּות". ִלְפֵני

ִּביֵקׁש ֶׁשָעָׂשה, ַהָטעּות ַהֶמֶל ֶאת ֵהִבין

אֹותֹו ְלֵביתֹו ְוָׁשַלח ֵמַהָזֵקן ְסִליָחה

ְּבָׁשלֹום.

27

שמעוני איילה מאת
לא שלה סגורה. האזרחים היא מדינה קוריאה צפון

כל הממשלה שלהם. למדינה מחוץ קורה מה יודעים

המערב, כדי לתרבות שקשור מה בכל הזמן נלחמת

יותר. טובים חיים ירצו לא שלה שהאזרחים

סרטים לראות שלהם לאזרחים מרשים לא הם לכן,

ג'ינס. או אפילו ללבוש מכנסי אמריקניים

ביותר. קשה עונש עלול (יכול) לקבל הוא ג'ינס, לובש כשהוא נתפס אזרח אם

ֳא
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ֲחָכִמים חֹוְקִרים ֶׁשָצִרי ִמְקִרים ֵיׁש
ָלנּו? ַלֲעזֹור אֹוָתם. ַהִאם תּוְכלּו ֶׁשִיְפְתרּו

ָלֶהן ֵיׁש ֲאָבל אֹותֹו ַהָדָבר, ִנְׁשָמעֹות אֹו דֹוָמה, ְּבצּוָרה ֶׁשְּכתּובֹות ִמיִלים ְּבִעְבִרית, ֵיׁש
ְלָמָׁשל: ׁשֹוָנה, ַמְׁשָמעּות

29

ַהטֹוָבה ְּביֹוֵתר ַהֲחִנית
ֲארּוִּכים). (ִּכידֹוִנים ֲחִניתֹות ְוַכָמה ָאָדם ִעם ַּכָמה ָמִגיִנים ִהִגיַע ֶמֶל ֶׁשל ֶלָחֵצר

ְוָאַמר: ַהֲחִניתֹות ַעל ִהְצִּביַע ,ַהֶמֶל אֹוָתם ִלְפֵני ֶהֱעִמיד הּוא

 (ֶדֶר (ְלִהיָּכֵנס ַלְחדֹור ְיכֹולֹות ֵהן ְּביֹוֵתר ָּבעֹוָלם. ַהֲחָזקֹות ַהֲחִניתֹות "ֵאֶלה

ָמֵגן". ְוכֹל ִׁשְריֹון ּכֹל

.ַהֶמֶל ָׁשַאל ַהָמִגיִנים?", ַעל ֵיׁש ְל לֹוַמר ּוָמה טֹוב. "ִנְׁשַמע

ַלְחדֹור ָיכֹול א ָדָבר ׁשּום ָּבעֹוָלם. ֶׁשֵיׁש ְּביֹוֵתר ַהֲחָזִקים ַהָמִגיִנים "ֵאֶלה

ָהִאיׁש. ָאַמר ַדְרָּכם", (ַלֲעבֹור)

ָהִאיׁש. ִמִדְבֵרי ְמאֹוד ִהְתַרֵׁשם ַהֶמֶל

ָקם ַהֶמֶל ֵמַחְכֵמי ַאַחד אּוָלם,

(ְלַהְראֹות)  ְלהֹוִכיַח ָיכֹול "ֲאִני ְוָאַמר:

ְנכֹוִנים. ֵאיָנם ָהִאיׁש ֶׁשל ֶׁשַהְדָבִרים

ַלֲחדֹור ֶׁשֶאְפָׁשר ְלַהְראֹות אּוַכל

ֶדֶר ַהָמִגיִנים ֶׁשלֹו".

ֶזה? ְלהֹוִכיַח ֶאת ְּכֵדי ָעָׂשה הּוא ָמה

הומצאו בסין משקפי השמש

שימשו הם ה-12. במאה

יהיה שאי-אפשר כדי שופטים

(צורות)  הבעות את לראות

המשפט. בזמן שלהם הפנים

הסנאים בארצות הברית

'אשמים' ברוב הפסקות

חוטי על רצים הם החשמל.

בהם פוגעים החשמל,

(עושים) ִלְקָצרים.  וגורמים

(שלפני) היו  בימי קדם

עכביש בקורי משתמשים

תחבושות. להכנת

איבדה הקנדית גַראְמס מרי

ומצאה שלה, הטבעת את

הטבעת  13 שנה. לאחר אותה

נמצאה

גזר על

שגדל

בגינה

שלה.

בצורה קורנפלקס פתית

בארצות אילינוי מדינת של

דולר. ב-1,350 נמכר הברית

כחצי לשקול יכול אחד ענן

טון.

יכולות לשאוג. צ'יטות לא
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ולעניין ֳא30קצר

ְתׁשּוָבה:ֶהָחָכםָלַקחֶאתַאַחתַהֲחִניתֹותֶׁשלָהִאיׁש,ְוִהְׁשַתֵמׁשָּבהְּכֵדיַלֲעׂשֹותחֹור
ְּבָמֵגן.ֶׁשֵּכן,ָהִאיׁשְּבַעְצמֹוָאַמרֶׁשַהֲחִניתֹות ְיכֹולֹותַלֲחדֹורּכֹלִׁשְריֹון ּוָמֵגן...

ָנַעל / ַנַעל
ֵמִאיָתנּו נֹוֵעל ַנַעל. ֶאָחד ּכֹל •

ַהֶדֶלת. ֶאת ָנַעל ַנַעל, ֶאָלא ָנַעל ָאִחי א •

ֶׁשהּוא אֹוֶמֶרת ַהִדיּון. זֹאת ֶאת ָנַעל ַהּבֹוס •

אֹותֹו. ִסֵיים

ַהָּבא: ַהִמְׁשָּפט ֵּפירּוׁש ָמה ֶנְחָמָדה. ְׁשֵאָלה ִהֵנה

ַהֶדֶלת ֶאת ָנֲעָלה ַנֲעָלה, ָנֲעָלה ַנֲעָלה, ִאיָׁשה

ִּבְפֵני ַּבֲעָלה?

ַהַנַעל ֲחׁשּוָבה, ָנֲעָלה ֶאת ִאיָׁשה ַהֵּפירּוׁש:

ֶׁשָלה. ַהַּבַעל ִּבְפֵני ַהֶדֶלת ֶאת ְוַגם ָנֲעָלה ֶׁשָלה,

בלשית חידה

Pixabay

Pixabay

28

מילה על מילים כמה
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במרוקו ישראלי כדורסלן אבו-ערישה, מוחמד

ְּבִמְלֶחֶמת ַּכִריֹות ַאִליפּות ָחָדׁש:

31

32

גליק רונן מאת
הישראלי הספורטאי הוא אבו-ערישה, מוחמד הכדורסלן,

במרוקו. בליגה שמשחק הראשון

ישראל. עם השלום הסכמי בזכות קורה זה

קריית וב'הפועל באר-שבע' ב'הפועל שיחק אבו-ערישה

בקזבלנקה. לשחק עבר שהוא לפני אתא',

השחקנים  למשחק ונחשב לאחד כ-20 נקודות קולע הוא

המרוקאית. בליגה הטובים הזרים

מאת שירה לוי
ַּכִריֹות. ִמְלֶחֶמת ַאִליפּות ַהְּבִרית ְּבַאְרצֹות (ָהְיָתה) ֶׁשָעַבר ֶנֶעְרָכה ַּבחֹוֶדׁש

ְיִׁשיִרים. ְּבִׁשידּוִרים ָּבה (ִהְסַתְּכלּו) ָצפּו ַרִּבים אֹוֲהִדים

ֶאת ּוַמִּכים ָּבֶהן ְמֵלאֹות ְּבנֹוצֹות, ַּכִריֹות לֹוְקִחים ְמאֹוד. ָּפׁשּוט ָהַרְעיֹון

ַהְמַנֵצַח. יֹוֵתר ַמּכֹות, הּוא ִמי ֶׁשנֹוֵתן (ִמְתָחֶרה). ַהָיִריב

ַהִמְׁשַתְתִפים. אֹוְמִרים ַמִּכיִרים ֵמַהַּבִית", ֶׁשּכּוָלנּו ִמְׂשָחק ְּבֶעֶצם "ֶזהּו

ִרְׁשִמי". ִמְׂשָחק ֶזה "ַעְכָׁשיו

ַגם דֹומֹות ַתֲחרּויֹות ִיְהיּו ַהְּבִרית, ְּבַאְרצֹות ַהַהְצָלָחה ֶׁשִּבְזכּות ִנְרֶאה,

ֲאֵחרֹות. ִּבְמִדינֹות

אֹוְמִרים ַהָּבָאה", ָלאֹוִליְמְּפָיאָדה ַגם ַיִגיַע ַהֶזה ֶׁשַהְסּפֹוְרט ְמַקִווים "ֲאַנְחנּו

ַהַּכִריֹות. לֹוֲחֵמי

ַהִׂשיא
ֵלְּברֹון ֶׁשל

מאת יעקב כהן
ַהַּכדּוְרַסָלן, ֶׁשָעַבר, ַּבחֹוֶדׁש

ִׂשיא ָׁשַבר ֶאת ֵג'ְייְמס, ֵלְּברֹון

.NBA-ַּב ַהְנקּודֹות

ִהִגיַע ָקַלע שהּוא ַהְנקּודֹות ָס

ֶאת  ָעַבר ּוְבָכ הּוא ְל-44,152

ָג'ַּבאר. ַעְּבדּול ַּכִרים ֶׁשל ַהִׂשיא

ֶׁשל ַהִׂשיא ֶאת ִיְׁשּבֹור ִמי ְמַעְנֵיין

ֵלְּברֹון...

33

ֳא

 

רויטרס

FightPFC



גליק רונן מאת
ְּבִיְׂשָרֵאל. ַהָיִחיד ַהַדָייִגים ְּכָפר הּוא ַא-ַזְרָקא ִג'ֵסר

ִיְׂשְרֵאִלים ָלֵכן, ָמלֹון ָקָטן. ַוֲאִפילּו ָדִגים ִמְסָעדֹות ִנְפְתחּו ּבֹו ָלַאֲחרֹוָנה

ְוֵחיָפה. ֵּבין ֵתל-ָאִביב ֶׁשִנְמָצא ַּבְּכָפר, ְלַבֵקר (ִהְתִחילּו) ַרִּבים ֵהֵחלּו
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ְּבִיְׂשָרֵאל ַהָיִחיד ַהַדָייִגים ְּכָפר

ומשחקים? צעצועים קונה מי

שמעוני איילה מאת
(זמן) הקורונה,  בתקופת (שמחים). בעולם מרוצים בחנויות הצעצועים

והמכירות הגדולות ממשיכות. קנו צעצועים ומשחקים רבים

והפתרון  ציבוריים, במקומות עושים) מבילויים (לא נמנעים עדיין "אנשים

"אנשים קונים המוכרים. אומרים ומשחקים", צעצועים לילדים הוא

הקופסה". במשחקי במיוחד עלייה רואים ואנחנו הסוגים, מכל משחקים

ההורים. מול המחשב", אומרים רק רוצים שהילדים יישבו לא "אנחנו

ביותר". הפתרון הטוב קופסה הם "משחקי

מבעבר. משחקים לעצמם יותר מבוגרים קונים לראות, שגם מעניין אגב,

ִיְׂשְרֵאִלית ִתְקָווה
ָלעֹוָלם

36

35

34

גלבוע אבי מאת
 High ְּבֵׁשם ִיְׂשְרֵאִלית ֶחְבָרה

ְגבֹוהֹות) ִהְמִציָאה  (ִתְקוֹות Hopes

ַלִמְלָחָמה ְּבִזיהּום ְמיּוָחד ִּפְתרֹון

ָהֲאִוויר. (ִלְכלּו)

ֶׁשאֹוֵסף ַמְכִׁשיר ָּבְנָתה ַהֶחְבָרה

ְמזֹוָהם. ֲאִוויר

ַּכדּור ִלְׁשלֹוַח הּוא ֶׁשָלנּו "ָהַרְעיֹון

ֶאת ִמָׁשם ֶׁשֶיֱאסֹוף ַלגֹוַבה ּפֹוֵרַח

ֵעָרן אֹוֵמר ַהְמזֹוָהם", ָהֲאִוויר

ַהֶחְבָרה. ְמַנֵהל אֹוֶרן,

ֶׁשָהַרְעיֹון ָחְׁשבּו ּכּוָלם "ַּבַהְתָחָלה,

"אּוָלם ְמַסֵּפר. הּוא מּוָזר", ֶׁשָלנּו

ֶׁשָעַרְכנּו  ִניְסיֹונֹות (ַאֲחֵרי) ְלַאַחר

ְלכּוָלם (ֶהְרָאנּו) הֹוַכְחנּו (ָעִׂשינּו),

מּוְצָלח ַדְווָקא ֶׁשָלנּו ֶׁשָהַרְעיֹון

ְוטֹוב".

ַּכָמה ֶׁשְּבעֹוד ַמֲאִמיִנים ַּבֶחְבָרה

ּפֹוְרִחים ַּכדּוִרים ְמאֹות ָׁשִנים,

ָהֲאִוויר ְלטֹוַבת ֶאת ְיַנקּו ֶׁשָלֶהם

ָהעֹוָלם. ֶאְזְרֵחי

ֶחְבַרת ּפֹוֵרַח ֶׁשל ַּכדּור ַּבְתמּוָנה:

.High Hopes

ֳא

    ויקיפדיה

    רויטרס

יח"צ
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תשבץ טור מרכזי
ִּפְתרּו ֶאת ּכֺל ָהְרָמִזים, ּוַבטּור ָהָאפֹור ְתַקְּבלּו מּוָׂשג ֶׁשמּוְזָּכר ְּבִגיָליֹון ֶזה

(ְׁשֵתי ִמיִלים).

ן ד י ס

ר ו כ ב

1. חֹוֶמר ָחׁשּוב ַלֲעָצמֹות

2. ִעיר ַהִּביָרה ֶׁשָלה, ַחְרטּום

3. ַמְׁשֶקה מּוָגז

4. ָאחֹות ָהִאָמא

5. ַהְנֵקָבה ֶׁשל ַהדֹוב

6. ָאָדם ֶׁשְמַדֵּבר ְּבֵׁשם ְקבּוָצה

7. ִתינֹוק ֶׁשעֹוד א נֹוַלד (כ"מ) 

8. ּבֹוֵרַח ֵמֶהָחתּול

 .9א ָצלּול, א ָנִקי 

10. ַהֶיֶלד ֶׁשנֹוַלד ִראׁשֹון

1. ִּכיּוּון ָהפּו ְל-ָצפֹון

 .2א ַלְיָלה

3. ַהֵהֶפ ֵמ'ַרע'

1/3 .4

 .5א זֹול

6. ֵמַהְטַעִמים ֶׁשל ַהְגִליָדה

7. ְּכִלי ְתעּוָפה

8. ַּכדּוְרַסָלן ְמפּוְרָסם,

    ____ ֵג'ְייְמס

4 3 2 1

2

3

4

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

ַהִאם ַתְצִליחּו ִלְפתֹור ֶאת ָהִריּבּוַע ַהֶזה?

1. ַּבת ַהזּוג ֶׁשל ַהֶמֶל

2. ִלְבּכֹות ֶּבִכי ְממּוָׁש

3. ַהֲעָרָכה, הֹוָקָרה

4. ׁשֹוִני

ַהְתׁשּוָבה ִהיא: _______________________

1. חֹוֶדׁש ִלְפֵני ֱאלּול

2. ַאָּבא ֶׁשִלי

3. לֹוֵחם ִעם ִׁשְריֹון ְוֶחֶרב 
    (ִמיֵמי ַהֵּביַנִיים)

4. ֶהְסֵּבר, ֵּפירּוׁש (כ"מ)

5. ַהֵהֶפ ֵמ'חֹוִלי'

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

מה המשך המילה?

1. ַתּפּוז ְוִלימֹון ֵהם ֵּפירֹות: ָהָד _

2. קֹולֹות ֶׁשחֹוְזִרים: ֵהִד _ _ 

3. ֵמַאְרַּבַעת ַהִמיִנים: ֲהַד _  

4. ָצמּוד, ָחָזק ְמאֹוד: ָהד _ _  

5. ִׁשימּוׁש ְּבֶדֶבק: ַהְד _ _ _

6. ַהְבָלָטה, ָלִׂשים ָדֵגׁש: ַהְד _ _ _  

7. ָדַחף ְּבכֹוַח: ָהַד _

8. ִחיסּול ֶׁשל ֲחָרִקים: ַהְד _ _ _

9. לֹוֲחִצים ָעָליו ְּבֶאְקָדח: ֶהֶד _ 

10. ִמין ְׁשַרְפָרף ָנמּו ְלַרְגַלִיים: ֲהד _ _

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

הד

. ִּכיּוּון ָהפּו ְל-ָצפֹון

. ֵמַהְטַעִמים ֶׁשל ַהְגִליָדה

1

2

3

4

5

6

7

8
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372 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:
ַהֵהֶפ .9 ַלֵׁשִני. ֶאָחד חּוִטים ִחיְּבָרה .6 ִהְסַתֵיים. .3 ָחַרק קֹוֵפץ. .1
ְּבִריֵסל. ִהיא ֶׁשָלה ַהִּביָרה ִעיר .13 ֵמ'ִראׁשֹון'. ַהֵהֶפ .11 ִמ'ַלֲעמֹוד'.

– ָראֵׁשי ֵתיבֹות). דֹוַאר (ר"ת ֵתיַבת .16 ֵמַהָׁשַמִים. ֶׁשיֹוְרִדים ַמִים .15
ַׂשִקית .21 ַהִדיּבּור. ֵאיַבר .19 ֶׁשִלי. ַהֶלֶחם .18 ֶׁשל ַהִציּפֹור. ַהַּבִית .17

ַהיֹום. ֶׁשל ָהִראׁשֹון ַהֵחֶלק .24 ַּבגּוף. ָחׁשּוב נֹוֵזל .23 ְמאֹוד. ְגדֹוָלה
ִּבְׁשִביָלה. .29 ְּבתֹוכֹו. .28 ַּבַּבִית. ׁשֹוִנים ַמְכִׁשיִרים ַמְפִעיִלים ְּבֶעְזָרתֹו .26

יֹום .34 ַהְרֵּבה ֵעִצים. ִעם ָמקֹום .33 ָּכאן. א .31 ֶׁשַּביֹוִנים. ַהָזָכר .30
ָהאֹות .40 ְקַטנֹות. ֵמֲאָבִנים ֶׁשָעׂשּוי ִציּור .36 ְגדֹוָלה. ִגיָנה .35 ָקדֹוׁש.
ִּבְלַבד. .44 ְּפתּוָחה. ַנַעל ִמין .42 (ר"ת). ָיד ְּכָתב .41 ַהְקַטָנה ְּביֹוֵתר.

ֶׁשִמְסִביָבה ַיָּבָׁשה .48 ְּכִתיב ָחֵסר). – (כ"ח קֹומֹות ִעם ַהְרֵּבה ַּבִית .46
אֹותֹו נֹוְתִנים .52 ֲעָרִבית. ִמְמִדיָנה ָּבא .51 אֹותֹו. לֹוְבִׁשים .50 ַמִים.

ּבֹוֶכה. ְלִתינֹוק

מאונך:
נֹוְזִלים ַמְכִניס .7 ֵמ'ַחם'. ַהֵהֶפ .6 ִעיָקִרי. .5 ְלַיִין. ֲעָנִבים ַעל דֹוְרִכים ֶׁשּבֹו ָמקֹום .4 ְּבִפְתאֹוִמיּות. ָּפַחד .3 ִאי-ֵסֶדר. .2 ָלָבן. ְּבֶצַבע ַמְׁשֶקה .1
ַחָיה .20 ֶׁשל ַהַתּפּוז. ַהֵחֶלק .19 ְּבנֹוָסף. .15 ְגִליָדה. 'ָאְכלּו' .14 .ְמאּוָנ ִמ-6 ַהֵהֶפ .12 ַמָתָנה. .10 ַאְפִריָקה. ְדרֹום ֶׁשל ַהַמְטֵּבַע .8 ַלגּוף.

ָׁשבּור. א .27 ַלֲאָדָמה. ִמַתַחת ִנְמָצא .25 ְל... דֹוֶמה ָהָיה .23 ַרֶּכֶבת. ֶׁשל ֵחֶלק .22 ֵמ'ִהְדִּביק'. ַהֵהֶפ .21 ַהִמְדָּבר'. 'ְסִפיַנת ֶׁשִנְקֵראת
ְרׁשּות. ְלא ִייַקח .33 ֶׁשל ַהַּבִית. ָהֶעְליֹון ַהֵחֶלק .32 ַּבֶטַבע. ָצָרה ֶדֶר .31 ָהרֺאׁש ַּבחֹול. ֶאת ַמְכִניָסה ָעֶליָה ֶׁשִהיא ֶׁשאֹוְמִרים ַחָיה .30

ַהֵחֶלק .45 ַמְסִּפיק. .43 א ַקל. .41 ַּבלּוִטים. ֶׁשאֹוֵהב ַּבַעל ַחִיים .39 ָעֶבה. ַקו .38 ָעַזר. .37 ַאְרִסי. ָנָחׁש סּוג ֶׁשל .36 ַּבַּבִית. ֵחֶלק .34
ַהְצִליִלים. ִמסּוָלם .49 הּוֶלֶדת. יֹום עּוַגת ֵמַעל אֹותֹו ְמַכִּבים .47 ַהֶּפַרח. ַהדֹוֵקר ֶׁשל

_____________ ְיתֹוִמים חֹוִלים, ֵסֶפר, .1

_____________ ְּבַאְּפִריל ּכֹל, ַאף, .2

_____________ אֹור ַצַה"ל, ַרְדיֹו, .3

_____________ ֶחְבָרה ַמָדף, ַתְרּבּות, .4

_____________ ָצב ּכֹוָכב, ּכֹוַבע, .5

_____________ ְמנּוָּפח ִניסּוי, ָגז, .6

_____________ ְּכִתיָבה, ַהָקָׁשה ְנִגיָנה, .7

_____________ ַג'ְמּבֹו ָזִעיר, ַקל, .8

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

חיפה איתי בן חקון,
כיסרא אסעד, עפיפה

מודיעין בלייר, דן
סכנין חכים, נור

ירושלים ראובן, עמית

תל-אביב שבתאי, ניר
טבריה לוי, שירעד
נתניה נטלי שביב,
חיפה דובב קרדי,

אשדוד אבישי שריקי,

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

ָהִעיתֹון. ַּבֲאָתר ַהְתׁשּובֹות ְלַדף ְוַתִגיעּו

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

ֵּבית / ַחֵיי / ְּכֵלי / ָמטֹוס / ָּבלֹון ָים / / ֶאָחד / ַגֵלי



מאת שירה לוי
ְּבִבְנָיין ָיָׁשן ְּבֵתל-ָאִביב ִנְפַתח ָלַאֲחרֹוָנה מּוֵזיאֹון. ַאְלֵפי ֲאָנִׁשים ִהִגיעּו 

ִלְראֹות ֶאת ַהְיִצירֹות, ָמה ֶׁשָהַפ ֶאת ַהמּוֵזיאֹון ְלַהְצָלָחה ְגדֹוָלה. ַהתֹור ָהָיה 

ּכֹל-ָּכ ָארֹו ַעד ֶׁשֲאָנִׁשים ִהְמִתינּו (ִחיּכּו) ַּבחּוץ ְּבֶמֶׁש ַּכָמה ָׁשעֹות!

אּוָלם, ַּכֲעבֹור (ַאֲחֵרי) ַּכָמה ָיִמים ֵמַהְּפִתיָחה, ַהמּוֵזיאֹון ַהָיֶפה ֶנֱהַרס ְלַגְמֵרי.

זֹאת ִמְּפֵני ֶׁשהּוא ָהָיה ְזַמִני. הּוא ִנְפַתח ְּבִבְנָיין ֶׁשָהָיה ָאמּור (ָצִרי) ְלֵהיָהֵרס.

ְקבּוָצה ֶׁשל ְּכ-150 אֹוָמִנים ָהְפָכה ֶאת ַהִּבְנָיין ַהָיָׁשן ְלמּוֵזיאֹון. ָּכ ִּבְמקֹום 

ִּבְנָיין ִדירֹות, הּוא ָהַפ ַלֲאָתר (ָמקֹום) ַתְרּבּות ֲעָנק.

ּכֹל אֹוָמן ִעיֵצב ֶחֶדר ֶׁשהּוא ִקיֵּבל. ָהיּו ָּכֵאֶלה ֶׁשִקיְּבלּו ִמְטָּבִחים ַוֲאִפילּו 

ֵׁשירּוִתים.

"ָהָיה ָעצּוב ִלְראֹות ֶאת ּכֹל ַהיֹוִפי ַהֶזה ֶנֱהַרס", ָאְמרּו ָהאֹוָמִנים ְוַהְמַבְקִרים. 

"ֲאָבל זֹו ָהְיָתה ֲחָווָייה ַתְרּבּוִתית ְמַעְנֶייֶנת".

ִנְרֶאה, ֶׁשְלאֹור ַהַהְצָלָחה ַהְגדֹוָלה, עֹוד ִּבְנָייִנים ַלֲהִריָסה ַיַהְפכּו ְלמּוֵזיאֹוִנים 

ְזַמִנִיים.

ַּבְתמּונֹות: ְיִצירֹות 

ַּבמּוֵזיאֹון ֶׁשְּכָבר 

א ַקָיים...

מאת איילה שמעוני
הצ'יפס הוא אחד המאכלים האהובים בעולם. אפשר 

למצוא אותו כמעט בכל מסעדה - עם המבורגר, 

בתוך מנת פלאפל, או סתם בתוך שקית עם קטשופ.

לאחרונה, מסעדה יוקרתית (יקרה ומכובדת) בניו-יורק 

החלה (התחילה) למכור צ'יפס. הוא נמכר שם בסכום 

ששווה ל-800 שקלים!

אז מה מיוחד בצ'יפס הזה?

הוא מוגש עם פטריות כמהין, גבינות שונות, ואפילו עם שבבים (חתיכות קטנות) של זהב.

האם הייתם מוכנים לשלם 800 שקלים עבור (בשביל) מנה של צ'יפס?
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הצי'פס היקר ביותר בעולם

ָלָמה ַהמּוֵזיאֹון ַהָיֶפה ֶנֱהַרס?
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