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ַה ִאם ַהקוֹרוֹנָה ֵמ ֲאחוֹרֵינוּ?

3

ִשׂ ָר ֵאל וּבָעוֹלָם
ִמ ְספָּר ַהחוֹלִים בְּקוֹרוֹנָה ְבּי ְ
ָשׂים ַמסֵכוֹת
ִשׂ ָר ֵאל ְכּבָר א ָצרִי ל ִ
יוֹרֵד * ְבּי ְ
שׁל ָהאוּ"םַ " :הקוֹרוֹנָה
* ִארְגוּן ַה ְבּרִיאוּת ֶ
ְכּבָר א ְמסוּ ֶכּנֶת" * רוֹ ְפ ִאיםַ " :הקוֹרוֹנָה
עוֹד יְכוֹלָה ַל ְחזוֹר וַ ֲאנַ ְחנוּ ֲע ַדיִין ְצרִיכִים
ְל ִהיזָ ֵהר" *

   

    

עטלפי ים בישראל

ַמ ְת ִחילִים ִלבְנוֹת
4
ֵמ ָחדָשׁ

בימים אלה מגיעים
לחופי חדרה עטלפי
ים רבים.
חוקרים בודקים
מדוע )למה( הם
מגיעים למקום.
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ֵהיכָן יוּקַם ִאי ְמלָאכוּ ִתי?
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'ג'וֹ ְרדֵן ַהיְהוּדִי' ַבּ ֶדרֶ לַ?NBA -

ֳעשׂוּ ָמנוּי ְל ִעיתוֹן ַינְ שׁוּף
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אֳ

מאת עמית גרינברג

מאת סתיו מור
אוּק ָר ִאינָה נִ ְמ ֶשׁ ֶכת.
ימה ְבּ ְ
ַה ְל ִח ָ
ָימים,
אוּלםִ ,בּ ְמקוֹמוֹת ְמסוּי ִ
ָ
ְכּ ָבר ֵה ֵחלוּ ִ)ה ְת ִחילוּ( ְל ַשׁ ֵקם
ֲריסוֹת.
ִ)ל ְבנוֹת ֵמ ָח ָדשׁ( ֶאת ַהה ִ
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לְ

משולחן העורך
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אַרצוֹת ַה ְבּ ִרית
ֲלי ַט ֲחנוֹת ֶק ַמח ְבּ ְ
יליוֹן ֶ (370שׁ ֶבּ ָע ָבר ַבּע ֵ
)בּ ִג ָ
אתי ְ
ַשׁ ִתי ְכּ ֶשׁ ָק ָר ִ
ִה ְת ַרג ְ
ָדים.
יוּכלוּ ִל ְתפּוֹר ֵמ ֶהם ְבּג ִ
ִה ְד ִפּיסוּ ַשׂ ֵקי ֶק ַמח ִצ ְבעוֹנִ ִיים ְכּ ֵדי ֶשׁ ֲע ִנ ִיים ְ
ָשׁים.
ַלים ֶאת ַהטוֹב ֶשׁיֵשׁ ַבּ ֲאנ ִ
ִבּזְ ַמנִ ים ָק ִשׁיםְ ,מג ִ
ַסה ִל ְמצוֹא ֶאת ַהטוֹב וְ ַלעֲשׂוֹת טוֹב
יעים זְ ַמנִ ים ָק ִשׁים ,בּוֹאוּ ְננ ֶ
ָל ֵכןְ ,כּ ֶשׁ ַמ ִג ִ
ֲח ִרים.
ַלא ֵ
טליה גרשון
קליפורניה ,ארצות הברית

ָמה ַה ַת ְל ִמידִים ְצרִיכִים ַל ֲעשׂוֹת?!
יוֹתר ִמ ַדי ְז ַמן מוּל
ידים ַה ִי ְשׂ ְר ֵא ִלים נִ ְמ ָצ ִאים ֵ
ְבּ'יַנְ שׁוּף' ְ 374כּ ַת ְב ֶתם ֶשׁ ַה ַת ְל ִמ ִ
ַה ָמ ַס ִכּים.
יעוּרים ְבּ'זוּם' ְו ִל ְבדוֹק
יתנוּ ִל ְצפּוֹת ִ)ל ְראוֹת( ְבּ ִשׁ ִ
מוֹרים ְמ ַב ְק ִשׁים ֵמ ִא ָ
זֶה מוּזָרַ .ה ִ
ֵע ַבּ ְבּ ִריאוּת.
אוֹמ ִרים ָלנוּ ֶשׁזֶה פּוֹג ַ
אוּלםִ ,מ ַצד ֵשׁ ִניְ ,
ְד ָב ִרים ָבּ ִאינְ ֶט ְרנֶטָ .
יכים ַלעֲשׂוֹת?!
ַחנוּ ְצ ִר ִ
אָז ָמה ֲאנ ְ
בר לחמן
חיפה

ַל ֲעצוֹר ֶאת ַה ִמ ְל ָחמוֹת
הוּדים ַבּשׁוֹאָה ְבּ' ַי ְנשׁוּף' .374
מוּס ְל ִמי ֶשׁ ִה ִציל ְי ִ
רוֹפא ַה ְ
אתי ֶאת ַה ַכּ ָת ָבה ַעל ָה ֵ
ָק ָר ִ
ַחנוּ ְמ ִבי ִניםֶ ,שׁ ְל ַצ ֲע ֵרנוּ,
אוּק ָר ִאינָהֲ ,אנ ְ
רוֹאים ָמה ֶשׁקוֹ ֶרה ְבּ ְ
כּוּלנוּ ִ
ֲשׁר ָ
ַע ְכ ָשׁיוַ ,כּא ֶ
עוֹלם.
ֶע ְלמוּ ֵמ ָה ָ
ִמ ְל ָחמוֹת וְ ֶה ֶרג א נ ֶ
יכים ִל ְמצוֹא ֶד ֶרִ ל ְפתוֹר ְבּ ָעיוֹת ְבּ ִלי ִמ ְל ָחמוֹתְ ,כּ ֵדי ֶשׁ ֶא ְז ָר ִחים
עוֹלם ְצ ִר ִ
ַמנְ ִהיגֵי ָה ָ
א יָמוּתוּ ְס ָתם.
אילנה ולדמן
רחובות
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שׁיעוּר בְּשׁוֹקוֹלָד
ִ
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מוּצ ִרים ֶשׁ ָלה,
ידק ַבּ ָ
ִבּ ְג ַלל ַח ְי ַ
'שׁ ְט ָראוּס' ֵה ִסי ָרה
ֶח ְב ַרת ְ
בוּע ִיים ֶאת כֹּל
ידה( ִל ְפנֵי ִכּ ְשׁ ַ
)הוֹר ָ
ִ
שׁוֹקוֹלד ֶשׁ ָלה ִמ ַמ ְד ֵפי
ָ
מוּצ ֵרי ַה
ְ
סוּפּ ְר ַמ ְר ְק ִטיםַ .מ ָד ִפים ְשׁ ֵל ִמים
ַה ֶ
יקים.
ִנ ְשׁאֲרוּ ֵר ִ
ַיצ ֶרת
'שׁ ְט ָראוּס' ְמי ֶ
ִפּ ְתאוֹם ֵה ַבנוּ ֶשׁ ְ
מוּצ ִרים ַר ִבּים ְמאוֹד.
ָ
ילנוַּ ,ה ַצ ְר ָכנִ ים
זֶה א טוֹב ִבּ ְשׁ ִב ֵ
)קוֹנִ ים(.
מוּצ ִרים,
ַיצ ֶרת ַה ְר ֵבּה ָ
ְל ֶח ְב ָרה ֶשׁ ְמי ֶ
בוֹע
כוֹלה ִל ְק ַ
כּוֹחִ .היא ְי ָ
יֵשׁ ַה ְר ֵבּה ַ
יריםְ ,ל ָמ ָשׁלִ .היא
ֶאת ַה ְמ ִח ִ
יוֹתר וְ ָל ֵכן
ויח ֵ
מוּבן ִת ְר ֶצה ְל ַה ְר ִו ַ
ַכּ ָ
יוֹתר.
בוֹהים ֵ
ירים ִי ְהיוּ ְג ִ
ַה ְמ ִח ִ
'תוֹפ ֶסת' ֶאת
ֶח ְב ָרה ָכּזוֹ גַם ֶ
שׁוּבים
ַה ַמ ָד ִפים ַה ֲח ִ
אַפ ֶשׁ ֶרת
סוּפּ ְר ַמ ְר ֶק ִטיםְ ,וא ְמ ְ
ַבּ ֶ
)נוֹתנֶת( ַל ֲח ָברוֹת ְק ַטנוֹת ְל ִה ְת ַפּ ֵת ַח.
ֶ
אַט-לאַט ֲח ָברוֹת ְק ַטנוֹת נִ ְסגָרוֹת,
ְ
ְל
וְ ָלנוּ ֵאין ְבּ ֵרי ָרה ֶא ָלא ִל ְקנוֹת ֶאת
מוּצ ִרים ַה ְי ָק ִרים ֶשׁל ַה ֲח ָברוֹת
ַה ָ
ַה ְגדוֹלוֹת.
הוֹריד(
)ל ִ
ַסה ְל ַה ְג ִבּיל ְ
ַה ֶמ ְמ ָשׁ ָלה ְמנ ָ
כּוֹח ֶשׁיֵשׁ ַל ֲח ָברוֹת ַה ְגדוֹלוֹת,
ֶאת ַה ַ
ֲבל ְלא ַה ְצ ָל ָחה ַר ָבּה.
אָ
יע ַה ַת ְפ ִקיד ֶשׁ ָלנוּ.
ְו ָכאןַ ,מ ִג ַ
רוֹצים ֶשׁ ִת ְהיֶה ַת ֲחרוּת
ַחנוּ ִ
ֲאנ ְ
ֲשׂה
ֵירדוֶּ .את זֶה ַנע ֶ
ירים י ְ
ְו ֶשׁ ַה ְמ ִח ִ
מוּצ ִרים ֶשׁל
ַעלְ -י ֵדי ָכֶּ שׁ ִנ ְקנֶה ָ
ַה ֲח ָברוֹת ַה ְק ַטנוֹת.
יגאל צדקא,
עורך

חדשות בקצרה...
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ָשׁים ְלא
מוּב ָט ִלים ) ֲאנ ִ
שׁיכָה ָל ֶרדֶתִ .מ ְס ָפּר ַה ְ
ִשׂ ָר ֵאל ַמ ְמ ִ
◄ ָהאַ ְב ָטלָה ְבּי ְ

www.hebrewtoday.com

וּמ ַב ְק ִשׁים
עוֹב ִדיםְ ,
יכים ְל ַח ֵפּשׂ ְ
ֲבוֹדה ַר ִבּים ַמ ְמ ִשׁ ִ
ֲבוֹדה( ָק ָטן ְמאוֹדְ .מקוֹמוֹת ע ָ
ע ָ
עוֹב ִדים ֵמחוּ"ל )חוּץ ָלאָ ֶרץ(.
)ל ֵתת( ָל ֶהם ְל ָה ִביא ְ
אַפ ֵשׁר ָ
ֵמ ַה ֶמ ְמ ָשׁ ָלה ְל ְ

דו-שבועון לחדשות
מהארץ ומהעולם

"צ ִרי
שׂכָר נָמוּ יַ ֲחסִית לָעוֹלָםָ .
ִשׂ ָר ֵאל ְמ ַק ְבּלִים ָ
◄ ֶמ ְחקָרַ :המוֹרִים ְבּי ְ
טוֹבים י ִַגיעוּ ְל ַמ ֲע ֶר ֶכת
מוֹרים ִ
מוֹרים ְכּ ֵדי ֶשׁעוֹד ִ
ְל ַהעֲלוֹת ֶאת ַה ָשׂ ָכר ֶשׁל ַה ִ
חוֹק ִרים.
אוֹמ ִרים ַה ְ
ַה ִחינוְּ ,"
ִשׂ ָר ֵאל
◄ ַה ְמלוֹנוֹת ְבּי ְ
ָירים ֵמחוּ"ל
ְמ ֵל ִאיםַ .תי ִ
יעים
וְ ִי ְשׂ ְר ֵא ִלים ַמ ִג ִ
ְל ָב ֵתי ַה ָמלוֹןַ ,ל ְמרוֹת
בוֹהים.
ירים ַה ְג ִ
ַה ְמ ִח ִ
"ה ַתיָירוּת ְבּ ִי ְשׂ ָר ֵאל
ַ
יפּ ַתח",
ילה ְל ִה ָ
ַמ ְת ִח ָ
אוֹמ ִרים ְבּ ִמ ְשׂ ָרד
ְ
ַה ַתיָירוּת.
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יח"צ

וּמ ִצילִים ַבּ ֲעלֵי ַחיִיםִ .בּ ְניָינִ ים ְי ָשׁ ִנים ַר ִבּים ְבּ ִי ְשׂ ָר ֵאל
◄ הוֹ ְרסִים ָבּ ִתים ַ
אוּלםִ ,ל ְפנֵי
בוֹהיםָ .
קוֹמם ִבּנְ יָינִ ים ְג ִ
ָמים ֵא ֶלהְ ,כּ ֵדי ִל ְבנוֹת ִבּ ְמ ָ
ֶנ ֱה ָר ִסים ְבּי ִ
ֲלי ַח ִיים
ילה ַבּע ֵ
וּמ ִצ ָ
אוֹס ֶפת ַ
'ח ְב ָרה ַל ֲה ַגנַת ַה ֶט ַבע' ֶ
יסהַ ,ה ֶ
ֲר ָ
ילים ַבּה ִ
ֶשׁ ַמ ְת ִח ִ
ֶשׁנִ ְמ ָצ ִאים ַעל ַהגַגוֹתַ ,בּ ֲח ֵצרוֹת ְו ַעל ָה ֵע ִצים ֶשׁל ַה ִבּנְ יָינִ ים ַה ְי ָשׁנִ ים.
אשׁי ָע ִרים ַר ִבּים ַבּ ֶנגֶב
ָשׁים ַבּנֶגֶבָ .ר ֵ
שׁלָה ִת ְבנֶה  14יִישׁוּבִים ֲחד ִ
◄ ַה ֶמ ְמ ָ
"צ ִריְ ל ַחזֵק ֶאת ֶה ָע ִרים
ישׁוּבים ַה ֲח ָד ִשׁיםָ .
ֲק ַמת ַה ִי ִ
ִמ ְתנ ְַג ִדים )א ַמ ְס ִכּ ִימים( ַלה ָ
ישׁוּבים ֲח ָד ִשׁיםֶ ,שׁ ַרק ִי ְפ ְגעוּ ֶבּ ָע ִרים
אוֹמ ִרים" .א ָצ ִריְ ל ָה ִקים ִי ִ
ֶשׁ ָלנוּ"ֵ ,הם ְ
ֶשׁ ְכּ ָבר ַקיָימוֹת".
ָשׁים ַלבֵּדוּ ִאים ַבּנֶגֶבַ .ה ֶמ ְמ ָשׁ ָלה ְכּ ָבר ֵה ֵח ָלה
לוֹשׁה יִישׁוּבִים ֲחד ִ
שׁ ָ
◄ ְ
אַחר
אוּלםַ ,ה ְבּ ִניָיה ַת ְת ִחיל ַרק ְל ַ
ישׁוּבים ַה ֲח ָד ִשׁיםָ .
ילה( ְל ַת ְכנֵן ֶאת ַה ִי ִ
)ה ְת ִח ָ
ִ
רוֹצים ִל ְשׁמוֹר
דוּאים ִ
ישׁוּבים ָה ֵא ֶלהֵ .בּי ְנ ַת ִייםַ ,ה ֵבּ ִ
ַס ִכּימוּ ַלעֲבוֹר ַל ִי ִ
דוּאים י ְ
ֶשׁ ַה ֶבּ ִ
מוּכנִ ים ַלעֲזוֹב ֶאת ַחיֵי ַה ִמ ְד ָבּר.
סוֹר ִתית ֶשׁ ָל ֶהםְ ,וא ָ
ַעל צוּ ַרת ַה ַח ִיים ַה ָמ ְ
◄ ַגנָבִים ֵפּרְקוּ ֲח ָלקִים ִמ ְמסִילַת ָה ַר ֶכּבֶת ַבּדָרוֹם.
ָמים.
ֲלה ְבּ ֶמ ֶשַׁ כּ ָמה י ִ
יבּה זוָֹ ,ה ַר ֶכּ ֶבת א ָפּע ָ
ִמ ִס ָ
ָבים.
ַסה ִל ְתפּוֹס ֶאת ַה ַגנ ִ
ַה ִמ ְשׁ ָט ָרה ְמנ ָ
חוֹשׁ ִשׁים
ְבּ' ַר ֶכּ ֶבת ִי ְשׂ ָר ֵאל' ְ
)מ ַפ ֲח ִדים(ֶ ,שׁ ַה ְגנֵיבוֹת
ְ
ַחזְ רוּ ַעל ַע ְצ ָמן.
יְ
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ַה ִאם ַהקוֹרוֹנָה ֵמ ֲאחוֹרֵינוּ?

9

מאת יגאל צדקא
ישׁים
עוֹלם ַמ ְר ִג ִ
ָבּ ָ
ֶשׁ ַס ָכּנַת ַהקוֹרוֹנָה
)ע ְב ָרה(.
ָח ְל ָפה ָ
ְבּ ִי ְשׂ ָר ֵאל ְכּ ָבר ֵאין
חוֹבה ָל ִשׂים ַמ ֵסכוֹת
ָ
חוֹלים ָי ַרד
וּמ ְס ָפּר ַה ִ
ִ
Pixabay
  
ְמאוֹד.
ָבוֹה ַי ֲח ִסית ,אַ זֶה א
ֲד ִיין ג ַ
חוֹלים ע ַ
א ְֹמנָם ,יֵשׁ ְמ ִדינוֹת ֶשׁ ָבּ ֶהן ִמ ְס ָפּר ַה ִ
אַט-לאַט(.
ְ
דוֹע ֶכת ) ִנ ְג ֶמ ֶרת ְל
עוּב ָדה ֶשׁ ַהקוֹרוֹנָה ֶ
ְמ ַשׁנֶה ֶאת ָה ְ
סוּכּנֶת.
חוֹשׁ ִבים ֶשׁ ַהקוֹרוֹנָה ָפּחוֹת ְמ ֶ
גַם ְבּ ִא ְרגוּן ַה ְבּ ִריאוּת ֶשׁל ָהאוּ"ם ְ
מוּק ָדם ַל ְחגוֹג.
ֲד ִיין ְ
חוֹשׁ ִבים ֶשׁע ַ
רוֹפ ִאים ֶשׁ ְ
ֶשׁנָם ְ
עוּמת זֹאת ,י ְ
ְל ַ
כוֹלה ַל ְחזוֹר ְבּצוּ ָרה
"היא ְי ָ
אוֹמ ִריםִ .
"הקוֹרוֹנָה ִמ ְת ַפּ ַת ַחת כֹּל ַהזְ ַמן"ֵ ,הם ְ
ַ
ָהר".
ֲד ִיין ְל ִהיז ֵ
ָיבים ע ַ
ַחנוּ ַחי ִ
שׁוֹנָה ,וְ ָל ֵכן ֲאנ ְ

הישראלים קונים פחות שוקולד
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יח"צ

מאת איילה שמעוני
חברת 'שטראוס' הודיעה לפני כשבועיים על חיידק במוצרי השוקולד
שלה.
בעקבות )אחרי( זה ,ישראלים רבים נמנעו )השתדלו לא לעשות( לקנות
מוצרי שוקולד בכלל.
)שׁ ְק ָטה( ,בישראל שוב קונים מוצרי
עכשיו ,לאחר שהסערה נרגעה ָ
שוקולד ,אך בכמות קטנה מהרגיל.
עיתון ינשוף • גיליון מס'  • 376עמוד 4

אֳ

שׁבִים
ִללְמוֹד ַמ ְח ְ
ְכּבָר ַבּגַן
11

מאת אבי גלבוע
תוֹפ ִסים ֵח ֶלק ָחשׁוּב
ַה ַמ ְח ְשׁ ִבים ְ
ַבּ ַח ִיים ֶשׁ ָלנוּ.
ַחנוּ ְמ ַשׁ ְל ִמים ֶח ְשׁבּוֹנוֹת ֶד ֶר
ֲאנ ְ
יתם,
לוֹמ ִדים ִא ָ
ַה ַמ ְח ֵשׁ ִביםְ ,
עוֹשׂים
ֲפילוּ ִ
ְמ ַשׂ ֲח ִקים ָבּ ֶהםַ ,וא ִ
פוּאיוֹת שׁוֹנוֹת.
ַד ְר ָכּם ְבּ ִדיקוֹת ְר ִ
ָל ֵכןְ ,בּ ִמ ְשׂ ָרד ַה ִחינוֶּ ה ְח ִליטוּ
ְל ַל ֵמד ַמ ְח ְשׁ ִבים ְכּ ָבר ִמ ִגיל ַהגַן.
ַה ְי ָל ִדים ַה ְק ַט ִנים ִי ְל ְמדוּ ֵאי
ְל ִה ְשׁ ַת ֵמשׁ ְבּ ַמ ְח ֵשׁבֵ ,איִ ל ְבנוֹת
ִמ ְשׂ ֲח ֵקי ַמ ְח ֵשׁב ְועוֹד.
יוֹתר
ְל ִפי ַה ִת ְכנוּןַ ,בּ ָשׁנָה ַה ָבּאָה ְבּ ֵ
ַת ִחילוּ
ֵמַ 2,000-גנֵי ְי ָל ִדים י ְ
ִל ְלמוֹד ַמ ְח ְשׁ ִבים.
אָמרוּ ִמזְ ַמן
י-טק ְ
ֲלים ַבּ ַה ְי ֶ
ְמ ַנה ִ
ֶשׁ ָצ ִריְ ל ַל ֵמד ְי ָל ִדים ַמ ְח ְשׁ ִבים.
)שׂ ֵמ ִחים(
רוּצים ְ
ַע ְכ ָשׁיו ֵהם ְמ ִ
הוֹד ַעת ִמ ְשׂ ָרד ַה ִחינוּ.
ֵמ ָ
ָבינוּ ֵאי
"חשׁוּב ֶשׁ ְי ָל ִדים י ִ
ָ
אָמר
עוֹבד"ַ ,
מוֹד ְר ִני ֵ
עוֹלם ַה ֶ
ָה ָ
ַיסד ֶשׁל
זוֹהרַ ,ה ְמי ֵ
ֶבּ ָע ָבר ִניר ַ
ֶח ְב ַרת ְ WIXל ִעיתוֹן 'יַנְ שׁוּף'.
ָיבים ַלעֲבוֹד
"ה ְי ָל ִדים א ַחי ִ
ַ
ֲבל ַה ַח ִיים ֶשׁ ָל ֶהם
ְבּ ַמ ְח ְשׁ ִבים ,א ָ
יוֹתר".
ִי ְהיוּ ַק ִלים ֵ



ֵהיכָן יוּקַם ִאי ְמלָאכוּ ִתי?
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מאת עמית גרינברג
וּכ ָבר ֵאין ַה ְר ֵבּה ְמקוֹמוֹת ִל ְבנוֹת
יוֹתרְ ,
יוֹתר וְ ֵ
הוֹפְ ל ָצפוּף ֵ
ֶמ ְר ָכּז ָהאָ ֶרץ ֵ
ֲשׂה
)שׁ ַנע ָ
אכוּתי ֶ
אַחד ָה ַרעֲיוֹנוֹת ְל ִפ ְתרוֹן ַה ְבּ ָעיָה הוּא ִל ְבנוֹת ִאי ְמ ָל ִ
ָבּ ֶהםַ .
אַחת ֶה ָע ִרים ַה ֶמ ְר ָכּ ִזיוֹת.
אָדם( ַבּיָם מוּל ַ
ַעלְ -י ֵדי ְבּנֵי ָ
אוּמי.
ין-ל ִ
עוּפה ֵבּ ְ
וּשׂ ֵדה ְת ָ
יבּנוּ ְשׁכוּנוֹת ֲח ָדשׁוֹת ְ
ַעל ָה ִאי ַהזֶה ִי ָ
רוֹצה ֶשׁ ַה ְמ ִדינָה ִת ְבנֶה ֶאת ָה ִאי מוּל ַהחוֹף ֶשׁ ָלה.
יריַית ֶה ְר ְצ ִליָה ָ
ִע ִ
ָדן.
יבּנֶה ְלי ָ
וּבת-יָם רוֹצוֹת ֶשׁהוּא ִי ָ
ל-אָביב ַ
אוּלםֵ ,ת ִ
ָ

      

ַה ְפ ָגנָה מוּסִי ָקלִית
שׁלוֹם
ְבּ ַעד ַה ָ
13

מאת סתיו מור
ֶשׁנָן ַה ְפגָנוֹת
ִבּ ְמ ִדינוֹת ַרבּוֹת י ְ
אוּק ָר ִאינָה.
ֶנגֶד ַה ִמ ְל ָח ָמה ְבּ ְ
אַחת ַה ַה ְפגָנוֹת ַה ְמ ַענְ ְיינוֹת ָה ְי ָתה
ַ
ְבּלוֹ ְנדוֹן ֶשׁ ְבּאַ ְנ ְג ִליָה.
ְבּ ֶד ֶרְ כּ ָללַ ,ה ְפגָנוֹת ֵהן רוֹעֲשׁוֹת
אוּלם ַבּ ַה ְפ ָגנָה
אַלימוֹתָ .
ֲפילוּ ִ
ַוא ִ
אַל ֵפי ַנגָנִ ים ָבּאוּ ִעם
ַהלוֹנְ דוֹ ִניתְ ,
ְכּ ֵלי ַהנְ ִגינָה ֶשׁ ָל ֶהם וְ נִ ְיגנוּ ֶנגֶד
רוּסיָה.
ְ

Tito Oman Architects Snapshot | Cohen

הגיבור החדש של אוקראינה

רויטרס
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אֳ

מאת שירה לוי
המצב באוקראינה ממשיך להיות קשה .במקומות
רבים אין אוכל ,מים ותרופות והאזרחים נמצאים
בסכנת חיים.
במהלך המלחמה ,הצבא הרוסי גם פיזר מוקשים
רבים .מוקשים אלה הם סכנת מוות מיידית לאזרחים
וחייבים לגלות ולפנות אותם ,לפני שמישהו ידרוך
עליהם בטעות.
מתברר ,שלאוקראינה יש גיבור חדש ,שמגלה מוקשים
ויקיפדיה
במהירות – כלב משטרה בשם פטרון .הכלב הקטן
לאתר )למצוא( מוקשים .הוא למד להתיישב ליד מוקש שמצא ,מבלי לגעת בו ולפוצץ אותו.
)בתמונה( ,מאולף ֵ
"הרבה אזרחים חייבים לו את החיים שלהם" ,אומרים במשטרת אוקראינה" .הוא מצא עד היום מאות מוקשים
ופצצות .אנחנו בטוחים שהוא ימשיך בעבודה הזו עוד זמן רב ,גם לאחר המלחמה ,כדי למצוא את כל
המוקשים שהרוסים הטמינו )החביאו באדמה( במדינה".
עיתון ינשוף • גיליון מס'  • 376עמוד 5

מדע ,סביבה ומחשבים

בעריכת אבי גלבוע

למה המקור של הציפורים מתארך?
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אֳ

מאת שירה לוי
חוקרת אוסטרלית בשם ד"ר שרה ריידינג ,גילתה שבשנים
האחרונות המקור של ציפורים שונות התארך.
לדעתה ,זה קורה בגלל התחממות כדור הארץ.
"ציפורים צריכות לקרר את הגוף שלהן .הן עושות זאת
בעזרת חלקי גוף שאינם מכוסים בנוצות ,כמו המקור
והרגליים" ,היא אומרת" .ככל שמזג האוויר חם יותר,
כך הציפורים מגדילות את המקור והרגליים שלהן יותר
ויותר".

ִמקוֹם ְמטוֹסִים
ַרכָּבוֹת בּ ְ

Pixabay
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מאת רונן גליק
סוֹע ְבּ ַר ָכּבוֹת
יוֹתר( ִלנְ ַ
)רוֹצים ֵ
יפים ִ
ֲד ִ
ירוֹפּ ִאים ַמע ִ
יוֹתר ֵא ֶ
ַבּ ָשׁנִ ים ָהאַ ֲחרוֹנוֹתֵ ,
טוֹסים.
ִבּ ְמקוֹם ִבּ ְמ ִ
ָיבים
"חי ִ
אוֹמ ִריםַ .
)מ ַל ְכ ְל ִכים( ֶאת ָה ֲא ִוויר"ֵ ,הם ְ
ֲמים ְ
טוֹסים ְמ ַזה ִ
"ה ְמ ִ
ַ
ְל ִה ְשׁ ַת ֵמשׁ ָבּ ֶהם ַכּ ָמה ֶשׁ ָפּחוֹת".
יוֹתר.
ָת ִיים ָהאַ ֲחרוֹנוֹתִ ,בּ ְג ַלל ַהקוֹרוֹנָהַ ,ה ִשׁימוּשׁ ָבּ ַר ָכּבוֹת ָע ָלה אַף ֵ
ַבּ ְשׁנ ַ
)מ ַפ ֲחדוֹת( ֵמ ַה ַמ ָצב
חוֹשׁשׁוֹת ְ
עוּפהֵ .הן ְ
ָד ָבר זֶה ַמ ְד ִאיג ֶאת ֶח ְברוֹת ַה ְת ָ
ֶה ָח ָדשֶׁ ,שׁבּוֹ ִמ ְס ָפּר ַה ָט ִסים יוֹ ֵרד כֹּל ַה ְז ַמן.
אוֹמרוֹת.
ֲמים ִמ ֶבּ ָע ָבר"ֵ ,הן ְ
טוֹסים ֶשׁ ָלנוּ ָפּחוֹת ְמ ַזה ִ
"ה ְמ ִ
ַ
יכים
ירוֹפּ ִאיםֶ ,שׁ ַמ ְמ ִשׁ ִ
ֹל-כַּ על ָה ֵא ֶ
יע כּ ָ
ֵבּינְ ַת ִייםִ ,נ ְר ֶאה ֶשׁזֶה א ַמ ְשׁ ִפּ ַ
ֲדיף ֶאת ָה ַר ָכּבוֹת.
ְל ַהע ִ
)קוֹדם(.
יכים ָלטוּס ְכּמוֹ ֶבּ ָע ָבר ֵ
ָשׁים ַמ ְמ ִשׁ ִ
ֲחרוֹתֲ ,אנ ִ
ַבּשׁוֹת א ֵ
עוּמת זֹאתְ ,בּי ָ
ְל ַ

ְמכוֹנִיוֹת
וּמ ְמ ָתקִים
ַ
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מאת איילה שמעוני
)חוֹשׁ ִבים(
ְ
יכים
ֲר ִ
מוּמ ִחים ַמע ִ
ְ
ֶשׁ ְבּעוֹד ַכּ ֲח ֵמשׁ ָשׁ ִניםְ ,מ ִחי ֵרי
ֵירדוּ ְמאוֹד.
עוֹלם י ְ
סוּכּר ָבּ ָ
ַה ָ
גוֹבר
יבּה ְל ָכִ היא ַה ִשׁימוּשׁ ַה ֵ
ַה ִס ָ
)עוֹלה( ִבּ ְמכוֹנִ יוֹת ַח ְשׁ ַמ ִליוֹת
ֶ
ִבּ ְבּ ָר ִזילָ .מה ַה ֶק ֶשׁר?
וּב ֵכןָ ,כּ ֶרגַע ַה ְמכוֹנִ יוֹת ִבּ ְבּ ָרזִ יל
ְ
סוּכּר.
יוּצר ִמ ָ
נוֹסעוֹת ַעל ֶד ֶלק ֶשׁ ְמ ָ
ְ
אוּלםְ ,מכוֹנִ יוֹת ַח ְשׁ ַמ ִליוֹת א
ָ
ְצ ִריכוֹת ֶד ֶלקְ ,ו ָל ֵכן ֶבּ ָע ִתיד א
סוּכּר
ִי ְהיֶה ָמה ַלעֲשׂוֹת ִעם כֹּל ַה ָ
יוּצר ִבּ ְבּ ָרזִ יל.
ֶשׁ ְמ ָ
יוֹתר
סוּכּר ִי ְהיֶה זוֹל ֵ
תוֹצאָה – ַה ָ
ַה ָ
יע גַם ַעל ְמ ִחי ֵרי
ַשׁ ִפּ ַ
אוּלי י ְ
ְוזֶה ַ
ַה ַמ ְמ ָת ִקים.
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יבּה ֶלאֱהוֹב
אָז ִהנֵה ,עוֹד ִס ָ
ְמכוֹ ִניוֹת ַח ְשׁ ַמ ִליוֹת...

ימים מיוחדים בשנה

18

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

ְמאי – יוֹם ַהדְבוֹרִים ַהבֵּין-לְאוּ ִמי
 20בּ ַ
בוֹרים.
ַארד ְד ִ
ילי ְ
ֱלמוֹת ְכִּ 40-מ ְ
עוֹלםֶ ,שׁ ְבּכֹל ָשׁנָה ֶנע ָ
ְבִּ 2007-גילוּ ְדבוֹ ָר ִאים ָבּ ָ
עוֹלם כּוּלוֹ ִי ְהיֶה ִבּ ְב ָעיָה .זֹאת ִמ ְפּנֵי
ימ ֵשָׁ ,ה ָ
ַה ְדבוֹ ָר ִאים ֵה ִבינוּ ֶשׁ ִאם זֶה ִי ָ
כּוֹלל ֵפּירוֹת וִ י ָרקוֹת .זֹאת
בוֹרים עוֹ ְזרוֹת ִל ְצ ָמ ִחים ַר ִבּים ְל ִה ְת ַרבּוֹתֵ ,
ֶשׁ ַה ְד ִ
ישׁ ֵאר ְלא ְצ ָמ ִחים.
עוֹלם ִי ָ
בוֹריםָ ,ה ָ
אוֹמ ֶרת ֶשׁ ְלא ַה ְד ִ
ֶ
אָדם.
)פּוֹג ִעים( ִל ְבנֵי ָה ָ
יקים ְ
ֵהן גַם ִנ ְל ָחמוֹת ַבּ ֲח ָר ִקים ֶשׁ ַמזִ ִ
ַדל
לוֹבנְ יָהִ ,בּ ְשׁנַת  .1734אַנְ טוֹן ָהיָה ְמג ֵ
הוּל ְדתוֹ ֶשׁל אַנְ טוֹן יַאנְ ַסה ִמ ְס ֶ
ֲריְ ליוֹם זֶה ִנ ְב ַחר ִבּ ְג ַלל ֶשׁזֶה ָהיָה יוֹם ַ
ַה ַתא ִ

Pixabay

ֲח ִרים ֵאיַ לעֲשׂוֹת זֹאת.
ָשׁים א ֵ
ימד ֲאנ ִ
עוֹלםֶ ,שׁגַם ִל ֵ
מוֹד ְרנִ י ָה ִראשׁוֹן ָבּ ָ
בוֹרים ַה ֶ
ַה ְד ִ
יהן.
ֲל ֶ
יצד ֶא ְפ ָשׁר ְל ָהגֵן ע ֵ
עוֹלם וְ ֵכ ַ
בוֹריםַ ,על ַה ֲח ִשׁיבוּת ֶשׁ ָל ֶהן ָל ָ
לוֹמ ִדים ַעל ַה ְד ִ
בוֹרים? ְ
חוֹג ִגים ֶאת יוֹם ַה ְד ִ
אָזֵ ,איְ 

התנ"ך הגיע לחלל
מאת עמית גרינברג
התנ"ך הוא הספר הקדוש ביותר
ביהדות ובנצרות .גם באיסלאם
מכירים בתנ"ך כספר קדוש.
לפני כשנתיים ,הדפיסו בטכניון
את התנ"ך בטכנולוגיה שנקראת
)ה ְק ַטנָה(.
המזְ עור ַ
טכנולוגיית ִ
מדעני הטכניון הדפיסו את כל
התנ"ך על שבב )חלקיק קטן( בגודל
של גרגיר סוכר.
"העולם הטכנולוגי רוצה להקטין
דברים כמה שיותר" ,אומרים
בטכניון" .הדפסת התנ"ך על שבב
כל-כך קטן מראה את היכולות
שלנו למזער דברים".
בחודש שעבר ,התנ"ך הזעיר הזה
הגיע לחלל עם האסטרונאוט
סטיבּה.
ֵ
הישראלי ,איתן
"התנ"ך הזה מסמל שילוב של
טכנולוגיה חדשה עם כבוד

19

אֳ

למורשת שלנו – כאנושות )כלל בני

בטיסה שלו לחלל ,ערך )עשה(

האדם( .לקחתי את הפלא הזה איתי
לחלל" ,אמר סטיבה.
סטיבה ,הישראלי השני בחלל,
לקח איתו גם סביבון .הוא הראה
איך הסביבון מסתובב ללא
הפסקה ,בגלל שאין כוח משיכה
בחלל.

סטיבה גם ניסויים שונים .ניסויים
אלה יעזרו לחוקרים בישראל
ובעולם
להבין
טוב יותר
מה קורה
בחלל.



דוברות הטכניון
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סיפורים מכאן ומשם ומכל העולם
מה הפרצוף שלו אומר?

חיוך מהטבע

20

21

כשמביטים )מסתכלים( בתמונה במבט מהיר ,אפשר לחשוב שהאיש
צוחק ושמח .למעשה ,זו הבעת )צורת( פנים של מאמץ רב.
הוא נושא )מרים( את הכבשה על גבו במסגרת פסטיבל שנערך )התקיים(
בקזחסטן.

לפעמים הטבע יוצר צורות
מצחיקות שגורמות לנו לחייך.
הפלפל שבתמונה נראה
כמו פרצוף של אדם נוחר,
כשהזרעים הם השיניים שלו.
אפשר לשמוע את הנחירות
שלו עד לכאן....

עבודה קשה ומסוכנת
עיתונאים רבים כותבים כתבות
לעיתון ,מבלי לקום מהכיסא.
אולם ,יש כאלה שצריכים לעבוד
קשה כדי להביא כתבה מעניינת.
כאלה הם העיתונאים שבתמונה.
הם נסעו עד למצרים כדי לבקר
בקבר עתיק )ישן מאוד( שנתגלה
לאחרונה.
כדי להיכנס פנימה ,הם היו
חייבים להשתמש במנוף חבלים,
שהוריד אותם לכניסה של הקבר.
המאמץ היה כדאי ,מפני שבקבר היו ממצאים חשובים ומעניינים.
עיתון ינשוף • גיליון מס'  • 376עמוד 8

22

אֳ

קירות כבר יש...

מאת כתבי רויטרס ברחבי העולם

23

הבית שבתמונה נבנה בין סלעים
ענקיים.
הבנאים של הבית השתמשו בסלעים
לקירות ובכך חסכו עבודה רבה.
הבית המעניין הזה ,שנמצא
בפורטוגל ,הפך לאתר תיירות ורבים
באים לראות אותו.

איפה הנשיאה?

24

למה המפעל
הפסיק לעבוד?

25

לחברת המכוניות 'מרצדס' יש
מפעלים ברחבי העולם.
בחודש שעבר ,נאלצו )היו
חייבים( עובדי המפעל בהודו
להפסיק את הייצור לכמה
שעות.
זה לא קרה בגלל הפסקת
חשמל ,שביתה ,או חוסר

התפקיד של שומרי ראש הוא להגן על אנשים חשובים ,כמו ראשי
ממשלה ונשיאים.
כאשר שומר ראש מרגיש שיש סכנה ,הוא מיד פועל כדי להגן על האיש
החשוב ,אפילו תוך סיכון חייו.
זה מה שקרה לאחרונה עם הנשיאה לשעבר )היתה פעם( של דרום

בחלקים .זה קרה בגלל ...נמר
שנכנס בטעות למפעל.
"זה היה מפחיד! הוא
הסתובב ליד מקומות העבודה
שלנו" ,סיפרו העובדים.
"ברחנו במהירות מהמקום
וחזרנו רק לאחר שהוא נתפס

קוריאהָ ,פּאק גוּן ְהיֶה .אדם )שלא נראה בתמונה( זרק עליה בקבוק.
שומרי הראש מיהרו להקיף )להיות מסביב( אותה כדי שלא תיפגע.
הם גם הרימו מגינים שחורים כדי להגן עליה מיריות.

ונלקח משם על-ידי אנשי גן
החיות".

למרבה המזל ,באירוע )מקרה( הזה איש לא נפגע והקבוצה כולה
המשיכה הלאה.

 
   
עיתון ינשוף • גיליון מס'  • 376עמוד 9

סיפור קצר
שׁל ַטעַם
ִענְיָין ֶ

26

יבים
סוּפּר ִעם ַמ ְר ִכּ ִ
ילנָה ָח ְז ָרה ֵמ ַה ֶ
ִא ָ

אוֹתה
אָכ ְלנוּ ָ
"כּ ָבר ַ
ִה ְתלוֹנֵן ַה ַבּ ַעלְ .

ֲבה.
יצה ֶשׁ ִהיא אָה ָ
)חוֹמ ִרים( ַל ִפּ ָ
ָ
ֲלי ָהאָהוּב וְ ִלי ֶאת
אָכין ְל ַבע ִ
'ה ֶע ֶרב ִ
ָ
ימה'ָ ,ח ְשׁ ָבה ְל ַע ְצ ָמה.
יצה ַה ְט ִע ָ
ַה ִפּ ָ
ִהיא ָפּ ְת ָחה ֶאת ֵס ֶפר ַה ַמ ְתכּוֹ ִנים ֶשׁ ָלה
יצה
'ה ִפּ ָ
יפּ ָשׂה ֶאת ַה ַדף ֶשׁבּוֹ ָכּתוּבַ :
ְו ִח ְ
סוֹדית ֶשׁל ָס ְב ָתא'.
ַה ִ

ַכּ ָמה וְ ַכ ָמה ְפּ ָע ִמים".
ֲפילוּ א
ֲלה א ִ
ילנָה ִכּ ְמ ַעט ָבּ ְכ ָתהַ .בּע ָ
ִא ָ
יצה ֶשׁ ָה ְי ָתה ַבּ ַתנוּר.
ָר ָצה ִל ְטעוֹם ֵמ ַה ִפּ ָ
וּב ִלי
הוּא גַם נִ יגַשׁ ִ)ה ְת ָק ֵרב( ַל ֶט ֶלפוֹןְ ,
אַחת
יצה ֵמ ַ
אוֹתהִ ,הזְ ִמין ִפּ ָ
ִל ְשׁאוֹל ָ
יצ ִריוֹת ַה ְקרוֹבוֹת.
ַה ִפּ ֶ

סוֹדי וְ ָשׂ ָמה
רוֹטב ַה ִ
ִהיא ֵה ִכינָה ֶאת ָה ֶ

אָמר.
ימה ֶשׁיֵשׁ"ַ ,
ֲכי ְט ִע ָ
יצה ה ִ
"זוֹ ַה ִפּ ָ

יבּ ָלה
יוּח ִדים ֶשׁ ִק ְ
בּוֹ ֶאת ַה ַת ְב ִלינִ ים ַה ְמ ָ
)ס ְב ָתא ֶשׁ ָלה(.
ִמ ָס ָב ָתהּ ָ

ימי
אַת ַת ְס ִכּ ִ
ֲמי ִמ ֶמנָהְ ,
"אַ ֲח ֵרי ֶשׁ ִת ְטע ִ
יצה ֶשׁל
יוֹתר ֵמ ַה ִפּ ָ
טוֹבה ֵ
יתי ֶשׁ ִהיא ָ
ִא ִ

יצה ַל ַתנוּר,
יסה ֶאת ַה ִפּ ָ
ִהיא ִה ְכנִ ָ
וּלנַקוֹת
יסה ְ
וּמי ֲה ָרה ְל ַק ֵפּל ֶאת ַה ְכּ ִב ָ
ִ

ָס ְב ָתא ֶשׁ ָל."
ֵבּינְ ַת ִיים ,הוּא נִ ְכנַס ַל ִמ ְק ַל ַחתְ ,כּ ֶשׁ ִהיא

ימה
ימה ֶשׁ ִהיא ְט ִע ָ
"כּןֲ ,א ִני ַמ ְס ִכּ ָ
ֵ
ילנָה" .טוֹב ,אֲנִ י ְכּ ָבר
אָמ ָרה ִא ָ
ְמאוֹד"ְ ,
אַתה יָכוֹל ְבּ ַב ָק ָשׁה ְל ַה ְכנִ יס ֶאת
ֵיפהָ .
ֲעי ָ

ְמ ַעט ֶאת ַה ַבּ ִית.
ֲבוֹדה ,הוּא ָהיָה
ֲלה ָחזַר ֵמ ָהע ָ
ֲשׁר ַבּע ָ
ַכּא ֶ
ָעיֵיף וְ ָר ֵעב.

ֱל ֶבת.
כּוֹע ֶסת וְ ֶנע ֶ
עוֹמ ֶדת ַבּ ִמ ְט ָבּח ֶ
ֶ
אַחר זְ ַמן ָק ָצר ,נִ ְשׁ ַמע ִצ ְלצוּל ַבּ ֶד ֶלת.
ְל ַ
ֲלה ֵמ ֲח ַדר
יח"ָ ,ק ָרא ַבּע ָ
"זֶה ַה ָשׁ ִל ַ

ַקה
יח? ֶא ְשׂ ַמח ִאם גַם ְתנ ֶ
ַה ֵכּ ִלים ַל ֵמ ִד ַ
ְמ ַעט ֶאת ַה ַשׁ ִישׁ".

"מה יֵשׁ ֶלאֱכוֹל?"ָ ,שׁאַל.
ָ
סוֹדית ֶשׁל
יצה ַה ִ
"ה ַכנְ ִתי ֶאת ַה ִפּ ָ
ֵ
זוֹכר? זֹאת ִעם ַה ַת ְב ִלינִ ים
אַתה ֵ
ָס ְב ָתאָ .

"בּ ַב ָק ָשׁהְ ,תנִ י לוֹ ֶאת ַה ִטיפּ
ַה ֵשׁינָהְ .
שׁוּל ָחן .אֲנִ י ְכּ ָבר ָבּא".
ֶשׁ ַשׂ ְמ ִתי ַעל ַה ְ
ָשׁבוּ ַה ְשׁ ַנ ִיים
אָכן ,תוַֹ כּ ָמה ַדקוֹת ,י ְ
וְ ֵ

יוּח ִדיםָ ,"...ענְ ָתה.
ַה ְמ ָ
יצה ַהזוֹ?",
"אוּף ,עוֹד ַפּ ַעם ַה ִפּ ָ

ֶלאֱכוֹל.
עוּלה
יצה ְמ ָ
אַת רוֹאָה ֶשׁזוֹ ִפּ ָ
"נוְּ ,

רכבת הרים מסוכנת מדי

27

)טוֹבה ְמאוֹד(?"ָ ,שׁאַל ַה ַבּ ַעל ,וְ ָל ַקח
ָ
שׁוּלשׁ.
ְל ַע ְצמוֹ עוֹד ְמ ָ

אָמר ַה ַבּ ַעל ְו ִה ְמ ִשׁי
"בּ ִשׂ ְמ ָחה"ַ ,
ְ
יצה.
ָמר ֶאת כֹּל ַה ִפּ ָ
ֶלאֱכוֹל ַעד ֶשׁג ַ
הוּפ ַתע
ֲשׁר הוּא ָחזַר ַל ִמ ְט ָבּח ,הוּא ְ
ַכּא ֶ
יצ ִריָיה
קוּפ ָסה ֶשׁל ַה ִפּ ֵ
ְלגַלוֹת ֶאת ַה ְ
ֲד ִיין ִבּ ְפנִ ים...
יצה ע ַ
ְכּ ֶשׁ ִהיא ְסגוּ ָרה ְו ַה ִפּ ָ

אֳ

מאת רונן גליק
רכבות הרים נותנות לנו תחושה )הרגשה( של סכנה ,וזה מה שכייף בהן.
לכן ,בשנים האחרונות ,נבנות רכבות הרים מהירות יותר ויותר.
בשנה שעברה ,בנו ביפן רכבת הרים מהירה ביותר .היפנים היו גאים
ברכבת ההרים החדשה ורבים הגיעו כדי לנסוע בה .אולם ,בגלל המהירוּת
הגבוהה שלה ,ארבעה נוסעים נפצעו .המשטרה ביפן סגרה את הרכבת
המפחידה והחלה )התחילה( בחקירה.
"זו רכבת בטוחה לגמרי" ,אומרים המפעילים שלה" .אלה שנפצעו פשוט
לא ישבו נכון".
נראה ,שהרכבת תיפתח שוב בקרוב ,לאחר שמהנדסים יבצעו )יעשו( בה כמה שינויים.
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חידה בלשית

שׁ ָצרִי חוֹ ְקרִים ֲח ָכ ִמים
יֵשׁ ִמ ְקרִים ֶ

קצר ולעניין

28

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

בשנים
גשומות,
הטבעות של
גזעי העצים
רחבות יותר.
לפי המחקרים ,אנשים
שמתנדבים ועוזרים לאחרים,
בריאים יותר וחיים יותר זמן.
בשנת  ,2012כל תושבי כפר
ספרדי זכו בפרס הראשון
בלוטו .כל תושב קיבל
לפחות  130,000דולר.
כלבלבים נולדים חירשים )לא
שומעים( ומתחילים לשמוע
רק בגיל  3שבועות .זה
מפתיע מפני שחוש השמיעה

ִישׁה בְּ'זוּם'
ְפּג ָ
)לעֲשׂוֹת( ְפּ ִגישׁוֹת ְבּ'זוּם'.
ָשׁים ֵה ִבינוּ ֶשׁ ֶא ְפ ָשׁר ַלעֲרוַֹ 
ִבּזְ ַמן ַהקוֹרוֹנָהֲ ,אנ ִ
חוֹד ִשׁים.
ָשׁים א ִה ִגיעוּ ַל ִמ ְשׂ ָר ִדים ְבּ ֶמ ֶשַׁ כּ ָמה ָ
ָכָּ ק ָרהֶ ,שׁ ֲאנ ִ
ַהל.
ָסע ְלאַנְ ְג ִליָה ְבּ ִלי ְל ַב ֵקשׁ ְרשׁוּת ֵמ ַה ְמנ ֵ
יצל זֹאת ,וְ נ ַ
עוֹבד ֶא ָחד נִ ֵ
ֵ
אָמר לוְֹ ,כּ ֶשׁ ְבּ ֶע ֶצם הוּא ָהיָה ְבּ ָמלוֹן ְבּלוֹ ְנדוֹן .הוּא
עוֹבד ֵמ ַה ַבּ ִית"ַ ,
"אֲנִ י ֵ
)איפֹה(
יכן ֵ
ֵדע ֵה ָ
ָת ִמיד ָדאַג ֶשׁ ֵמאֲחוֹ ָריו ִי ְהיֶה ִקיר ָל ָבןְ ,כּ ֵדי ֶשׁאַף ֶא ָחד א י ַ
ֱמת.
הוּא נִ ְמ ָצא ֶבּא ֶ
עוֹבדָ .ה ְי ָתה ָלה
אוּלםַ ,מזְ ִכּי ַרת ַה ִמ ְשׂ ָרד ָח ְשׁ ָדה ֶשׁ ַמ ֶשׁהוּ א ְבּ ֵס ֶדר ִעם ָה ֵ
ָ
יח זֹאת.
הוֹכ ַ
ָשׁה ֶשׁהוּא א נִ ְמ ָצא ָבּאָ ֶרץ ,אִַ היא א י ְָכ ָלה ְל ִ
ַה ְרג ָ
ִהיא ָפּנְ ָתה ַל ַבּ ָלשׁ יוֹאָב צוּרֶ ,שׁ ִה ִכּי ָרה עוֹד ִמ ֵבּית ַה ֵס ֶפר.
יח ֶאת זֶה",
הוֹכ ַ
יחה ְל ִ
ֲבל ֲא ִני א ַמ ְצ ִל ָ
יוֹד ַעת ֶשׁהוּא א ְבּ ִי ְשׂ ָר ֵאל ,א ָ
"אֲנִ י ַ
אָמ ָרה לוֹ.
ְ
"יֵשׁ ָלַ ה ְק ָל ָטה ֶשׁל ַה ְפּ ִגישׁוֹת ִאיתוֹ ַבּ'זוּם'?"ָ ,שׁאַל.
יטים ֶאת כֹּל ַה ְפּ ִגישׁוֹת ֶשׁ ָלנוֵּ .הן ִמ ְת ַק ְיימוֹת ) ַנעֲשׂוֹת(
ַחנוּ ַמ ְק ִל ִ
ַודאיֲ ,אנ ְ
"בּו ַ
ְ
ָת ִמיד ְבַּ 12-בּ ָצ ֳה ַר ִיים"ָ ,ענְ ָתה.
יקשׁ.
"א ְפ ָשׁר ִל ְראוֹת ֶאת ָהאַ ֲחרוֹנָה ֶשׁ ָבּ ֶהן?"ִ ,בּ ֵ
ֶ
עוֹבד נִ ְראָה
ֲשׁר ָה ֵ
ישׁהַ ,כּא ֶ
ִהיא ִה ִציגָה לוֹ ֶאת ַה ְפּ ִג ָ
ַעל ַה ָמ ָס.
אָמר:
ַה ַבּ ָלשׁ צוּר ִה ִבּיט ַעל ַהיָד ֶשׁל ָה ִאישְׁ ,ו ַ
ֱמת ְמ ַשׁ ֵקר .הוּא א ְבּ ִי ְשׂ ָר ֵאל".
"הוּא ֶבּא ֶ
שׁקֵר?
שׁ ָה ִאישׁ ְמ ַ
כֵּי ַצד יָדַע ַה ַבּלָשׁ ֶ

של כלבים מפותח מאוד והם
שומעים הרבה יותר טוב
מבני אדם.

ְתשׁוּבָהַ :ה ָשׁעוֹן ֶשׁלוֹ ֶה ְראָה ֶאת ַה ָשׁ ָעה ְבּאַ ְנ ְג ִליָה וְ א ֶאת ַה ָשׁ ָעה ֶ 12:00שׁ ְבּ ִי ְשׂ ָר ֵאל.

כמה מילים על מילה
ִשׁ ָמעוֹת אוֹתוֹ ַה ָדבָרֲ ,אבָל יֵשׁ ָל ֶהן
שׁכְּתוּבוֹת בְּצוּרָה דוֹ ָמה ,אוֹ נ ְ
יֵשׁ ִמילִים ְבּ ִע ְברִיתֶ ,
שׁל:
שׁ ָמעוּת שׁוֹנָהְ ,ל ָמ ָ
ַמ ְ

נִ ְפ ְטרָה  /נִ ְפ ְתרָה
אוֹמ ִרים ֶשׁ ִהיא נִ ְפ ְט ָרה .זֹאת ִמ ְפּנֵי ֶשׁ ִהיא ְכּ ִאילוּ נִ ְפ ְט ָרה
ישׁה ֶשׁ ֵמ ָתהְ ,
ַעל ִא ָ
וּפטוּ ָרה ֵמ ַהחוֹבוֹת ֶשׁל ַה ַח ִיים.
עוֹלם ְ
ִ)ה ְשׁ ַת ְח ְר ָרה( ֵמ ָה ָ
דוּבּר ְבּ ִפ ְתרוֹן ֶשׁל ְבּ ָעיָה.
ִמ ַצד ֵשׁנִ י ,יֵשׁ ְבּ ָעיָה ֶשׁנִ ְפ ְת ָרהָ .כּאןְ ,מ ָ
ידה ֶשׁ ִנ ְפ ְת ָרה.
ָשׁים גַם ֶנהֱנִ ים ִל ְראוֹת ִח ָ
ֲאנ ִ

30

אֳ
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יש  3סוגים של כרישים
שזוהרים )מאירים( בחושך.
בקוסטה ריקה אין שמות
לרחובות.
ַד ִלים  510,000טון
בסיןְ ,מג ְ
אורז בשנה.
רוֹמיָה
רוֹכ ִ
ֶה ֵט ְ
היא תופעה
נדירה )לא קיימת הרבה( שבה
לבן-אדם יש עיניים בשני
צבעים שונים .התופעה
קיימת רק אצל אחוז אחד
מהאנשים בעולם.
עיתון ינשוף • גיליון מס'  • 376עמוד 11

ִשׂ ְר ֵאלִים ִבּ ְב ָעיָה
אַמנִים ַהי ְ
ַמ ְ
הְ
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מאת רונן גליק
בוּצה.
ֲמד ִבּ ְק ָ
יקים ַמע ָ
אַמנֵי ַכּדוּ ֶרגֶל ַמ ְחזִ ִ
עוֹל ִמי ָבּ ַדק ַכּ ָמה ְז ַמן ְמ ְ
ֶמ ְח ָקר ָ
ֲמד ַה ְר ֵבּה זְ ַמן.
יקים ַמע ָ
אַמנֵי ַה ַכּדוּ ֶרגֶל ַה ִי ְשׂ ְר ֵא ִלים א ַמ ְח ִז ִ
ִמ ְת ָבּ ֵררֶ ,שׁ ְמ ְ
מוּצעֵ ,הם ִנ ְמ ָצ ִאים ַבּ ַת ְפ ִקיד ָפּחוֹת ִמ ָשׁנָה.
ִבּ ְמ ָ
אַמן
ן-שׁ ְמעוֹןְ ,מ ֵ
אוֹמר ַרן ֶבּ ִ
יצחוֹנוֹת"ֵ ,
רוֹצים ִל ְראוֹת נִ ְ
אשׁי ַה ְקבוּצוֹת ִ
" ָר ֵ
ֲלים
יחהַ ,ה ְמ ַנה ִ
בוּצה א ַמ ְצ ִל ָ
ֲשׁר ַה ְק ָ
"כּא ֶ
אַשׁדוֹד'ַ .
פּוֹרט ְ
'ס ְ
בוּצת ְ
ְק ַ
בוּצה".
ֵע( ַל ְק ָ
אַמןַ .ה ְר ֵבּה ְפּ ָע ִמים זֶה ַרק ַמזִ יק )פּוֹג ַ
ֲרים ְל ַפ ֵטר ֶאת ַה ְמ ֵ
ְמ ַמה ִ
יקים
אַמ ִנים ַמ ֲחזִ ִ
ְל ִפי ַה ֶס ֶקרַ ,רק ֶס ְר ְבּיָה ִנ ְמ ֵצאת אַ ֲח ֵרי ִי ְשׂ ָר ֵאלָ .שׁם ַה ְמ ְ
ֲמד ַכּ ֲח ִצי ָשׁנָה ִבּ ְל ַבד ) ַרק(.
ַמע ָ

האלימות במגרשים גוברת

32

ויקיפדיה
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מאת אבי גלבוע
האלימות במגרשי הכדורגל בארגנטינה הפכה למסוכנת מאוד .קבוצות

'ג'וֹ ְרדֵן ַהיְהוּדִי'
ַבּ ֶדרֶ לַ?NBA-
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אוהדים פוגעות אחת בשנייה ורבים נפצעים.
ארגוני הכדורגל במדינה לא יודעים מה לעשות .נסיונות שונים לפתור
את הבעיה לא הצליחו.
אולם ,זו לא בעיה רק של ארגנטינה .במדינות רבות האלימות במגרשי
הכדורגל גוברת )עולה(.
גם בישראל יש בעיה של אלימות אוהדים ,וגם כאן לא יודעים כיצד
)איך( לפתור אותה.

Yeshiva University

בתמונה :אוהדים מבואנוס איירס מדליקים לפידים מסוכנים ביציעים.

מאת יעקב כהן
דוּר ַסל
ַראיֵין טוּ ֵרל הוּא ַשׂ ְח ָקן ַכּ ְ
יבה
הוּדי ָד ִתיֶ ,שׁ ְמ ַשׂ ֵחק ְבּ' ְי ִשׁ ָ
ְי ִ
בוּצה
יטי'ִ .בּזְ כוּתוֹ ַה ְק ָ
יב ְר ִס ִ
יוּנִ ֵ
חוֹשׁ ֶבת
יצ ָחה ִמ ְשׂ ָח ִקים ַר ִבּים וְ ֶ
נִ ְ
אַרצוֹת
אַליפוּת ַה ִמ ְכ ָללוֹת ְבּ ְ
ַעל ִ
ַה ְבּ ִרית.
הוּדי
רוֹצה ִל ְהיוֹת ַה ַשׂ ְח ָקן ַה ְי ִ
"אֲנִ י ֶ
ַה ָד ִתי ָה ִראשׁוֹן ַבּ ,"NBA -הוּא
רוֹצה ְל ַה ְראוֹת
אוֹמר" .אֲנִ י ֶ
ֵ
פּוֹרט ֶא ְפ ָשׁר
כוּלם ֶשׁגַם ַבּ ְס ְ
ְל ָ

רויטרס
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יח".
ִל ְהיוֹת ָד ִתי וְ גַם ְל ַה ְצ ִל ַ

רוֹ ִצים ְל ָהרִי ַח
ְס ָר ִטים?
34

מאת איילה שמעוני
רוֹאים
אַתם ִ
ָתאֲרוּ ְל ַע ְצ ְמ ֶכם ֶשׁ ֶ
יצה,
אוֹכל ִפּ ָ
ישׁהוּ ֵ
ַבּ ֶט ֶל ִוויזְ יָה ִמ ֶ
אוֹתה.
יחים ָ
ְוגַם ְמ ִר ִ
יח
וּמ ִר ַ
ַער ֵ
ישׁהוּ ְמ ַטיֵיל ַבּי ַ
אוֹ ֶשׁ ִמ ֶ
יחים ֶאת
אַתם ְמ ִר ִ
ְפּ ָר ִחיםְ ,ואָז גַם ֶ
ַה ְפּ ָר ִחים.
ַמ ְג ִניב ,א?!
וּב ֵכןֶ ,ח ְב ָרה ִי ְשׂ ְר ֵא ִלית ְבּ ֵשׁם
ְ
ָ ,Moodifyמ ְצאָה ֶד ֶרֶ שׁ ָבּה
יח ֶאת ָמה ֶשׁ ִנ ְר ֶאה ַעל
נוּכל ְל ָה ִר ַ
ַ
ָמ ָסַ ה ֵט ֵל ִווי ְזיָה אוֹ ַבּ ַמ ְח ֵשׁב.
יוּכלוּ ָל ֶשׁ ֶבת
ָשׁים ְ
"ל ָמ ָשׁלֲ ,אנ ִ
ְ
יח
ַבּ ַבּ ִית מוּל ַה ַמ ְח ֵשׁבְ ,ל ָה ִר ַ
וּל ַה ֲח ִליט ִאם
בּוֹשׂם ָבּ ִאי ְנ ֶט ְרנֶט ְ
ֶ
אוֹמר ִי ְגאָל ָשׁרוֹן,
ִל ְקנוֹת אוֹתוֹ"ֵ ,
ֵמ ֶח ְב ַרת .Moodify
אוֹכל
יח ֶ
"נוּכל גַם ְל ָה ִר ַ
ַ
ְבּ ַת ֲחרוּיוֹת ִבּישׁוּל ַבּ ֶט ֶל ִוויזְ יָה.
ָפּשׁוּטָ ,צ ִריְ ל ִה ְשׁ ַת ֵמשׁ ַבּ ַמ ְכ ִשׁיר
ֶשׁ ָלנוְּ ,כּ ֵדי ְל ַק ֵבּל ֶאת ָה ֵריחוֹת
רוֹאים ַעל ַה ָמ ָס ִכים ַהשׁוֹנִ ים.
ֶשׁ ִ
טוּח ֶשׁזֶה ַיהֲפוֶֹ את
ֲא ִני ָבּ ַ
יוֹתר".
ַה ְצ ִפיָיה ִל ְמ ַענְ יֶינֶת ֵ



Moodify

ָמה ַה ָמטוֹס ַהזֶה ַמזְכִּיר ָלכֶם?
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מאת אבי גלבוע
ָמה ַה ָמטוֹס ַהזֶה ַמ ְז ִכּיר
ָל ֶכם? ַה ִאם ַה ְצ ָב ִעים
ֶשׁלוֹ ַמזְ ִכּ ִירים ָל ֶכם
יח"צ
אוּלי ֵהם ַמ ְז ִכּ ִירים ָל ֶכם ִשׁ ְמ ִשׁיוֹת ַעל חוֹף ַהיָם?
סוּכּ ִריוֹת? אוֹ ַ
ָ
רוֹצה
ֶר ָמ ִנית 'קוֹנְ דוֹר' ָ
עוּפה ַהג ְ
וּב ֵכןֵ ,א ֶלה ְבּ ִדיוּק ְשׁנֵי ַה ְד ָב ִרים ֶשׁ ֶח ְב ַרת ַה ְת ָ
ְ
יהם.
ֲל ֶ
ֶשׁ ַת ְח ְשׁבוּ ע ֵ
אוֹמ ִרים ְבּ'קוֹנְ דוֹר'.
וּבילוּ ִיים"ְ ,
נוֹפשׁ ִ
ַחנוּ ֶח ְב ָרה ֶשׁל ִטיסוֹת ִל ְמקוֹמוֹת ֶ
" ֲאנ ְ
חוּפ ָשׁה ְכּ ָבר
ֲלה ַל ָמטוֹס ֶשׁ ָלנוּ ,י ְַר ִגישׁ ֶשׁהוּא ְבּ ְ
רוֹצים ֶשׁכֹּל ִמי ֶשׁ ַיע ֶ
ַחנוּ ִ
" ֲאנ ְ
ֵמ ָה ֶרגַע ָה ִראשׁוֹן".
ֲבים ֶאת ַה ְצ ָב ִעים ָה ֵא ֶלה.
כּוּלם אוֹה ִ
אוּלם א ָ
ָ
עוּפה ֵהם ְד ָב ִרים ְר ִצינִ ִיים
וּת ָ
טוֹסים ְ
"מ ִ
אָמרוְּ .
טוֹסים"ְ ,
"זֶה א ַמ ְת ִאים ִל ְמ ִ
ושׁ ְמ ִשׁיוֹת".
סוּכּ ִריוֹת ִ
יכים ְל ַה ְז ִכּיר ָלנוּ ָ
ְוא ְצ ִר ִ
חוֹשׁ ִבים?
ָמה אַ ֶתם ְ

מלחמה ואופנה

36

אֳ

מאת סתיו מור
בחדשות אנחנו רואים את הבגדים היקרים שלובש נשיא רוסיה ,ולדימיר
פוטין .מצד שני ,רואים את חולצות הטריקו הפשוטות של נשיא
אוקראינה ,וולודימיר זלנסקי.
מתברר ,שמעצבי האופנה מעדיפים )רוצים יותר( את הסגנון )צורה( של
הנשיא האוקראיני .לכן ,הם מעצבים בגדים בסגנון פשוט.
"זלנסקי מראה צניעות וחיבור לעם שלו" ,אומרים המעצבים" .אנחנו
לא יכולים להסכים עם מנהיג כמו פוטין שלובש בגדים יקרים .הוא
עושה זאת ,בזמן שרוב אזרחי רוסיה לא יכולים אפילו לחלום עליהם".

   

רויטרס

   

רויטרס
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להגיע ממילה למילה

תשבץ טור מרכזי

ְק ֵבּל ֶאת
אַחת ,וּל ַ
ְה ְחלִיף אוֹת ַ
ְשׁרֶת ִמילִיםְ .בּכֺל ַפּ ַעם ,יֵשׁ ל ַ
שׁר ֶ
ִפנֵיכֶם ַ
לְ
אַחרוֹנָה.
ַמילָה ָה ֲ
שׁ ַתגִיעוּ ל ִ
ָשׁהַ ,עד ֶ
ַה ִמילָה ַה ֲחד ָ
אַחרוֹנָה.
ְאת ַה ִמילָה ָה ֲ
ַסנוּ ֶאת ַה ִמילָה ָהרִאשׁוֹנָה ו ֶ
ְכּדֵי ַל ֲעזוֹר ָלכֶםִ ,ה ְכנ ְ

ַ .1ח ִיים ַבּ ַמ ִים

שׁמוּ ְזכָּר ְבּגִילָיוֹן זֶה.
מוּשׂג ֶ
וּבטוּר ָהאָפוֹר ְת ַק ְבּלוּ ָ
ְמזִיםַ ,
ִפּ ְתרוּ ֶאת כֺּל ָהר ָ

ַ .1ה ֶפּה ֶשׁל ַה ִציפּוֹר

ד

י

ג

ם

1

 .2א ַל ְי ָלה

נוּכּה ֵהם ָכּ ֵא ֶלה
 .2סוּכּוֹת ַו ֲח ָ

2

ֲלים ַעל ָה ֶרגֶל
 .3נוֹע ִ

 .3א ָק ִרים

3

)ע ְצ ָבּנִ י(
מוֹח ַ
ַ _____ .4

ִ .4מ ְשׂ ָחק ָעגוֹל וְ ְ
קוֹפ ָצנִ י
.

נוֹער
ַ .5בּ ַעל ַח ִיים ֶשׁ ֵ

ָ .5ק ָטן ְמאוֹד

יקה ִבּ ְצפוֹן ָהאָ ֶרץ
ִ .6עיר ַע ִת ָ

ָ .6מזוֹן

אוֹכ ִלים
סוּסים ְ
ָבשׁ ֶשׁ ִ
ֶ .7ע ֶשׂב י ֵ

ַ .7בּ ַעל ַח ִיים ֶשׁהוּא
ֱמנוּת
ֵס ֶמל ְל ֶנא ָ

4

5
6

ֶ .8י ֶרק ָסגוֹל

7

יכה אוֹ ְבּחוֹף יָם
עוֹבד ַבּ ְבּ ֵר ָ
ֵ .9
ֶ .10בּגֶד ֶע ְליוֹן ַלחוֹ ֶרף

מ

י

ע

1

ריבוע קסם

נוֹתנִ ים ֶצ ֶמרְ :כּ ָב _ _ _
ֲלי ַח ִיים ֶשׁ ְ
ַ .1בּע ֵ
ַ .2ה ֲע ָר ָכהֲ ,ח ִשׁיבוּתָ :כּב _ _
ִ .4ל ְכאוֹ ָרהְ ,כּ ִאילוִּ :כּ ְב _ _ _ _

 .9א ָדלוּקָ :כּב _ _
כּוֹלל ְל ִמזְ וָודוֹתְ :כּב _ _ _
ֵ .10שׁם ֵ
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כוֹע ִרים'
'מ ָ
ַ .2ה ֵה ֶפִ מ ְ

4

ֲשׂה ֶאת ַה ְד ָב ִרים ְלאַט
 .4א ַנע ֶ

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 ְ
שׁ ִבילִי
ַ .2ה ֵה ֶפִ מ' ִ
בּוֹאי!'
 .3כּוֹסַ ,צל ַ
ַחת ְ
וּק ָערָה

ָדיםְ :כּ ִב _ _ _
 .3נִ יקוּי ְבּג ִ

ֶ .8שׁ ָכּ ְבשׁוּ אוֹתוָֹ :כּב _ _

ירוּשׁ ַל ִים
אַחר ִל ָ
ָ .1שׁם ֵ
מוּקף ִגינָה
ַ .3בּ ִית ְפּ ָר ִטי גָדוֹל ֶשׁ ָ

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

 .7גָדוֹל ְמאוֹדָ ,חזָקָ ,עצוּםַ :כּ ִבּ _ _

2

3

4

3

מה המשך המילה?

ַ .6תנוּר גָדוֹלִ :כּ ְב _ _

שׁוּבה ִהיא_______________________ :
ת ָ
ַה ְ

2

שׁבּוֹ ַה ִמילִים
ִפנֵיכֶם רִיבּוּ ַע ֶק ֶסםֶ ,
לְ
ַה ְמאוּזָנוֹת ֵהן גַם ַה ִמילִים ַה ְמאוּנָכוֹת.
ִפתוֹר ֶאת ָהרִיבּוּ ַע ַהזֶה?
ַה ִאם ַת ְצלִיחוּ ל ְ

'קל'ָ :כּ ֵב _
ַ .5ה ֵה ֶפִ מ ַ

ל

כב

ֵ .4הם ְ
לוֹב ִ
שׁים כּ ָ
ְתרִים
 .5יְצוּרִים א ג ְ
ַשׁ ִמיִים
ִעם ְכּנ ַ
ָפיִים

התשבץ הגדול

מספר 376

מאוזן:

1

ֶ .1ארֶץ ַה ֶ
שׁ ֶמשׁ ָהעוֹלָהֶ .3 .
שׁ ָחרְשׁוּ אוֹתוֹ .6 .אָדָם ֶ
שׁ ֵ
עוֹבד ְבּ ַמ ֲא ִפיָיה.

2

3

9

10

ֶ .9חדֶר בּוֹ ְמ ַב ְ
שׁלִיםָ .11 .
שׁרָבֲ .13 .ה ָכנַת אוֹכֶל ל ֲ
ַאכִילָה ַעל-יְדֵי ֵאשׁ.

13

14

ַ .15ה ֵה ֶפֵ מ'חוֹם'ֶ .16 .פּלֶא ֶ
שַׁנ ֲע ָ
שׂה ַעל יְדֵי בּוֹרֵא ָהעוֹלָםָ .17 .רצָה

17

17

ַ
לוֹמר )ר"ת( .18 .נ ְ
ִפלָאַ .19 .מ ְ
שׁ ֶקה ַחם ֵמ ָעלִיםַ .21 .ה ֵה ֶפִ מ ֵ
'ק ֶהה'.

21

23

 .23נֵרוֹ י ִ
ָאיר )ר"ת(ָ .24 .ה ִאישׁ ֶה ָחשׁוּב ַבּ ִתזְמוֹרֶתַ .26 .ה ֵה ֶפ

24

ֵמ
ַ
'אַף-פּ ַעם'ִ .28 .אישׁ דָת ַבּי ֲ
ַהדוּתְ .29 .בּ ָ
נוֹסף ,עוֹדִ .30 .עיר ַבּ ָגלִיל
ָה ֶעלְיוֹןֵ .31 .א ָ
יבר ִאיתוֹ ְמר ִ
ִיחיםַ .33 .היוֹם ַה ְ
שׁ ִבי ִעי ַבּ ָ
שׁבוּ ַעִ .34 .תיק ִעם
ַ .40ה ֵה ֶפִ מ ְ
'מכוֹ ָער'ַ .41 .מיִם ֶ
שׁיוֹ ְרדִים ֵמ ַה ָ
שׁ ַמיִםִ .42 .ה ְ
שׁ ַת ֵמשׁ ְבּ ַמג ֵ
ְהץ.

15
19

16

18

16

19

21

22

25

26

28

29

29

31

33
35

36

31

32

34
37

38

41

39

42

46
50

20

23
27

34

ֲ
אַחרֵי ַהיוֹםִ .51 .בּיר ָ
ָתה ִהיא אָתוּנָהַ .52 .קו ֵבּין ְמדִינוֹת.
מאונך:

11

12

30

יָדִיוֹת ִלנ ִ
ְשׂיאַת ד ָ
ְברִיםִ .35 .מילַת ְ
שׁלִילָהְ .36 .קבוּצָה ל ִ
ְאוּמית ִבּ ְספּוֹרְט.
 .44בּוֹא ל ַ
ְמ ָטה!  .46א י ִ
ָמיןִ .48 .מילַת ְ
שׁ ֵאלָה; ָתו ְנגִינָהַ .50 .היוֹם

3

4

5

6

6

7

8

47

49

38

40

40

43
48

51

44
50

49

45

51

52

ַ .1ה ֵה ֶפֵ מ' ָע ַמד'ֶ .2 .בּן ַהזוּג ֶ
שׁל ַה ָמ ָ
שׁלֵ .3 .
שׁוֹטר ֶ
שׁ ְמ ַט ֵפּל ְבּ ִמ ְט ֲענֵי
ַח ָבּלָה .4 .רֺאשׁ חוֹדֶשׁ )ר"ת(ַ .5 .ה ֵה ֶפִ מ'ל ָ
ָבן'ְ .6 .קלָף ג ַ
ָבוֹה.
ִ .7בּירַת ְ
אוֹס ְט ִריָהְ .8 .מנוֹרָה ַניֶידֶתִ ___ .10 .בּ ְ
שׁ ָבטַ ,חג ָה ִאילָנוֹת .12 .א ָמתוֹק .14 .נ ָ
ָהר ִע ָ
יקרִי ְבּי ְ
ִשׂר ֵ
ָאלִ .15 .ה ְ
שׁ ַת ֲחוָוה ַקלוֹת.
ְ .19פּרִי ָק ָטן וְאָדוֹםֶ .20 .
חוֹמר ֶ
שׁ ְמ ַסיְידִים ִאיתוֹ ִקירוֹתֵ .21 .
שׁם ֵ
אַחר ל ֶ
ַשׁ ֶמשְׁ .22 .כּלִי ִטיגוּןְ .23 .כּלִי דָם ְמאוֹד דַקִ .25 .בּיר ָ
ָתה ִהיא ָפּרִיז.
ַ .27נ ַעל חוֹר ִ
ְפּיתַ .30 .
כּוֹח ַה ִמל ָ
ְח ָמה ֶ
שׁל ְמדִינָה .31 .א ַפּ ְחדָן .32 .יֵשׁ ר ִ
ַבּים כָּמוֹהוּ ַבּיָםַ .33 .היוֹם ֶ
שׁל ְ
ִפנֵי ֶא ְתמוֹלֵ .34 .
שׁם ֵ
אַחר ַליָר ַ
ֵח.
ָ .36
שׁאַף וְנ ַ
ָשׁף ֲאוִוירִ .37 .אישׁ ֶ
שׁ ְמ ַביֵים ְסר ִ
ָטים .38 .ר ַ
ָמת-גַן )ר"ת(ִ .39 .בּיר ָ
ָתה ִהיא ַצְנ ָעאַ .41 .מ ֲע ָבר ֵמ ַעל נ ַ
ַחל אוֹ נ ָ
ָהרִ .43 .מילַת
ְקרִיאָהֵ .45 .עץ ָת ָמרִ .47 .בּ ְ
שׁ ִבילוָֹ .49 .ענָן.

מה המילה המשותפת?
לְ
ִפנֵיכֶם ְקבוּצוֹת ֶ
שׁל ָ
שׁלוֹשׁ ִמילִיםִ .אם ִ
תוֹסיפוּ ֶאת ָ
אוֹתה ַה ִמילָה
לְכֺל ִמילָה ַבּ ְקבוּצָהְ ,ת ַק ְבּלוּ ָ
מוּשׂג אוֹ ִבּיטוּיַ .מ ִהי ַה ִמילָה?
לְדוּג ָ
ְמהֵ :ס ֶפרָ ,מלוֹן ,ל ֶ
ֶחםַ .ה ִמילָה ַה ְמ ֶ
שׁוּת ֶפת ִהיא ֵ -בּית.
תוּכְלוּ ל ֵ
ְהי ָעזֵר ְבּ ַמ ְח ָסן ַה ִמילִים ל ַ
ְמ ָטה.

...הזוכים בפרסים...הזוכים בפרסים...הזוכים בפרסים...
שגיא נחמד ,חולון

ענת שכטר ,בת-ים

ליאן עלאא ,נצרת

קורל לוי ,אשקלון

שיר יעקב ,תל-אביב

עמי ארביב ,ירושלים

מוחמד עאבד ,סכנין

מרים סגיר ,רמלה

אור יצחקי ,באר-שבע

איילה כהן ,צפת

ְ .1מ ַכ ֵבּי ,ג ַ
ַלאיְ ,לשׁוֹן _____________
ַ .2מ ַכּתִ ,מ ְשׁ ְק ֵפיְ ,שׁ ִק ַ
יעת _____________
ְ .3בּ ֵר ַ
יכתִ ,מ ְשׁ ְק ֵפי ,צוּ ָרנִ ית _____________
ַ .4ד"שָׁ ,דםֵ ,לב _____________
 .5א ִ
ֲריכוּת ,אַ ֲח ִריתְ ,ס ִ
פוּרים _____________
ַ .6זע ַ
ֲזוּעְ ,שׁ ִט ַ
יפתִ ,בּ ְלבּוּל _____________
ָ .7שׁחוֹרָ ,פּרוּסַ ,קל _____________
 .8אוֹטוֹבּוּסֵ ,מ ִ
רוֹצים ,מוֹנִ ית _____________
ַחם  /ל ֶ
ֶחם ַ /
מוֹח ֶ /
שׁ ֶמשׁ ֵ /אשׁ ְ /
שׂ ִחיָיה  /נ ָ
ַהג  /י ִ
ָמים

לְ
ִב ִד ַ
יקת ַה ְ
תשׁוּבוֹת ֶ
שׁל ַה ַ
תְ
שׁ ֵבּצִים:
ִסרְקוּ ֶאת ַהקוֹד ְבּ ֶע ְזרַת ַה ֶטלֶפוֹן ֶה ָחכָם ֶ
שׁ ָלכֶם
וַ
ְתגִיעוּ ְלדַף ַה ְתשׁוּבוֹת ַבּ ֲא ָתר ָה ִעיתוֹן.

 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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טרנד חדש

37

אֳ

מאת שירה לוי
בתמונה למעלה ,רואים מישהו חותך נעל .בתמונה למטה ,רואים מישהו חותך
גליל נייר טואלט .מדוע הם עושים זאת?
מתברר ,שמדובר בעוגות בצורת החפצים האלה ,והתוצאה מבלבלת מאוד.
הרעיון הזה מצליח כל-כך ומושך אנשים ,עד שיש אפילו תוכנית טלוויזיה
שמבוססת על העוגות המבלבלות האלה.
למשתתפים בתוכנית מציגים כמה חפצים )מוצרים( מסוג מסויים ,כאשר אחד
מהם הוא עוגה .הם צריכים לנחש איזו מהם היא העוגה.
למשל :מראים למשתתפים כמה זוגות נעליים ,כשביניהם זוג אחד הוא עוגה.
האם תוכנית כזו תגיע גם לישראל?

ְרוּשׁ ַליִם
יוֹם י ָ
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מאת עמית גרינברג
עוּבדוֹת ַעל ָה ִעיר:
חוֹדשִׁ ,הנֵה ַכּ ָמה ְ
רוּשׁ ַל ִים ֶשׁ ִמ ְת ַקיֵים ַה ֶ
ִל ְכבוֹד יוֹם ְי ָ
ֲד ִיין
עוֹלםֶ ,שׁע ַ
יוֹתר ָבּ ָ
ָשׁן( ְבּ ֵ
ֵיתים הוּא ָה ַע ִתיק )י ָ
ֵ בּית ַה ְק ָברוֹת ְבּ ַהר ַהז ִ
ָפּ ִעיל.
רוּשׁ ַל ִים'.
'ת ְסמוֹנֶת ְי ָ
חוֹלים ְבּ ָמה ֶשׁנִ ְק ָרא ִ
ָשׁים ֶשׁ ִ
ְ בּכֹל ָשׁנָה ,יֵשׁ ֲאנ ִ
דוֹשׁים אוֹ ֶשׁ ֵהם
ישׁים ֶשׁ ֵהם ְק ִ
ָשׁים ַמ ְר ִג ִ
זֶהוּ סוּג ֶשׁל ִשׁיגָעוֹןֶ ,שׁבּוֹ ֲאנ ִ
ְדמוּיוֹת ֲחשׁוּבוֹת ֵמ ַה ָתנָ".
ירוּשׁ ַל ִים נִ ְמ ָצא ֵבּית ַהדוֹאַר ָה ִראשׁוֹן ַבּ ִמ ְז ָרח ַה ִתיכוֹן .הוּא ָהיָה
ִ בּ ָ
אוֹס ְט ִריםֶ ,שׁ ָפּ ְתחוּ אוֹתוֹ ִבּ ְשׁנַת .1846
ַשׁיָיַ ל ְ
יט ְליָה ָבּנוּ ָבּ ֵתי
ֶר ַמ ְניָה וְ ִא ַ
רוּסיָהָ ,צ ְר ַפת ,אַנְ ְג ִליָה ,ג ְ
ְ בּסוֹף ַה ֵמאָה ַהְ ,19-
שׁוּבה ָל ֶהן.
רוּשׁ ַל ִים ֲח ָ
ֵסיוֹת ָבּ ִעירֵ .הן ָרצוּ ְל ַה ְראוֹת ְבּ ָכֶ שׁ ְי ָ
וּכנ ִ
חוֹלים ְ
ִ
ן-גוּריוֹןָ ,ר ָצה ַלהֲרוֹס
ִ בּ ְשׁנַת  ,1967רֹאשׁ ַה ֶמ ְמ ָשׁ ָלה ָה ִראשׁוֹןָ ,ד ִוד ֵבּ ְ
יקה ֶשׁ ִה ְפ ִרידוּ ֵבּין ְשׁנֵי ֶח ְל ֵקי ָה ִעיר.
ֶאת ַהחוֹמוֹת ֶשׁל ָה ִעיר ָה ַע ִת ָ
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שׂף ַהכַּדוּר
נֶ ְח ַ
שׁל ַהמוֹנְדִיאָל
ֶ
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חברת 'אדידס'

מאת רונן גליק
ַה ַכּדוּ ֶרגֶל ֶשׁל ַהמוֹ ְנ ִדיאָל ַה ָקרוֹב
ַלה( ָלאַ ֲחרוֹנָה.
)ה ְתג ָ
ֶח ַשׂף ִ
נְ
"ה ַשׂ ְח ָקנִ ים יֹאהֲבוּ אוֹתוֹ",
ַ
ידס',
'אַד ַ
אוֹמ ִרים ְבּ ֶח ְב ַרת ִ
ְ
נוֹח
ַצ ָר ִנית ַה ַכּדוּר" .הוּא ַ
יְ
יטה וְ יָכוֹל ָלעוּף ָרחוֹק".
ִל ְב ִע ָ
בוּע ְבּ ִצ ְב ֵעי ַה ֶדגֶל ֶשׁל
ַה ַכּדוּר ָצ ַ
ָק ָטארֶ ,שׁ ְמאַ ַר ַחת ֶאת ַהמוֹנְ ִדיאָל.
ְבּ ָקרוֹב ֶא ְפ ָשׁר ִי ְהיֶה גַם ִל ְקנוֹת
ֶאת ַה ַכּדוּר ֶה ָח ָדשׁ ַבּ ֲחנוּיוֹת ֶשׁל
ידס'.
'אַד ַ
ִ

