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ְּבׁשֹוקֹוָלד ִׁשיעּור
ֶׁשָלה,  ַּבמּוָצִרים ַחְייַדק ִּבְגַלל

ֵהִסיָרה ֶחְבַרת 'ְׁשְטָראּוס'

ּכֹל  ִּכְׁשבּוַעִיים ֶאת ִלְפֵני (הֹוִריָדה)

ִמַמְדֵפי ֶׁשָלה ַהׁשֹוקֹוָלד מּוְצֵרי

ְׁשֵלִמים ַמָדִפים ַהסּוֶּפְרַמְרְקִטים.

ֵריִקים. ִנְׁשֲארּו

ְמַייֶצֶרת ֶׁש'ְׁשְטָראּוס' ֵהַבנּו ִּפְתאֹום

ְמאֹוד. ַרִּבים מּוָצִרים

ַהַצְרָכִנים ִּבְׁשִביֵלנּו, טֹוב א ֶזה

(קֹוִנים).

מּוָצִרים, ַהְרֵּבה ֶׁשְמַייֶצֶרת ְלֶחְבָרה

ִלְקבֹוַע ְיכֹוָלה ִהיא ּכֹוַח. ַהְרֵּבה ֵיׁש

ִהיא ְלָמָׁשל. ַהְמִחיִרים, ֶאת

ְוָלֵכן יֹוֵתר ְלַהְרִוויַח ִתְרֶצה ַּכמּוָבן

יֹוֵתר. ְגבֹוִהים ִיְהיּו ַהְמִחיִרים

ֶאת ָּכזֹו ַגם 'תֹוֶפֶסת' ֶחְבָרה

ַהֲחׁשּוִבים ַהַמָדִפים

ְמַאְפֶׁשֶרת ְוא ַּבסּוֶּפְרַמְרֶקִטים,

ְלִהְתַּפֵתַח.  ְקַטנֹות ַלֲחָברֹות (נֹוֶתֶנת)

ְקַטנֹות ִנְסָגרֹות, ֲחָברֹות ְלַאט-ְלַאט

ֶאת ֶאָלא ִלְקנֹות ְּבֵריָרה ֵאין ְוָלנּו

ַהֲחָברֹות ֶׁשל ַהְיָקִרים ַהמּוָצִרים

ַהְגדֹולֹות.

(ְלהֹוִריד)  ְלַהְגִּביל ְמַנָסה ַהֶמְמָׁשָלה

ַהְגדֹולֹות, ַלֲחָברֹות ֶׁשֵיׁש ַהּכֹוַח ֶאת

ַרָּבה. ַהְצָלָחה ֲאָבל ְלא

ַהַתְפִקיד ֶׁשָלנּו. ְוָכאן, ַמִגיַע

ַתֲחרּות ֶׁשִתְהֶיה רֹוִצים ֲאַנְחנּו

ַנֲעֶׂשה ֶזה ֵייְרדּו. ֶאת ְוֶׁשַהְמִחיִרים

ֶׁשל מּוָצִרים ֶׁשִנְקֶנה ָּכ ַעל-ְיֵדי

ַהֲחָברֹות ַהְקַטנֹות.

צדקא, יגאל
עורך

העורך משולחן

2 עמוד מס' 376 • עיתון ינשוף • גיליון

כותבים... קוראים

ַהטֹוב ֶאת ִלְמצֹוא
ַהְּבִרית ְּבַאְרצֹות ֶקַמח ַטֲחנֹות ַּבֲעֵלי ֶׁשֶּבָעָבר (370 (ְּבִגיָליֹון ְּכֶׁשָקָראִתי ִהְתַרַגְׁשִתי

ְּבָגִדים. ֵמֶהם ִלְתּפֹור יּוְכלּו ֶׁשֲעִנִיים ְּכֵדי ִצְבעֹוִנִיים ַׂשֵקי ֶקַמח ִהְדִּפיסּו

ַּבֲאָנִׁשים. ֶׁשֵיׁש ַהטֹוב ֶאת ְמַגִלים ָקִׁשים, ִּבְזַמִנים

טֹוב ְוַלֲעׂשֹות ַהטֹוב ֶאת ִלְמצֹוא ּבֹואּו ְנַנֶסה ָקִׁשים, ְזַמִנים ָלֵכן, ְּכֶׁשַמִגיִעים

ַלֲאֵחִרים.

גרשון טליה
הברית ארצות קליפורניה,

ַלֲעׂשֹות?! ְצִריִכים ַהַתְלִמיִדים ָמה
מּול  ְזַמן ִמַדי יֹוֵתר ִנְמָצִאים ַהִיְׂשְרֵאִלים ֶׁשַהַתְלִמיִדים 374 ְּכַתְבֶתם ְּב'ַיְנׁשּוף'

ַהָמַסִּכים.

ְוִלְבדֹוק  ְּב'זּום' ְּבִׁשיעּוִרים (ִלְראֹות) ִלְצּפֹות ֵמִאיָתנּו ְמַבְקִׁשים ַהמֹוִרים מּוָזר. ֶזה

ַּבְּבִריאּות. ּפֹוֵגַע ֶׁשֶזה ָלנּו אֹוְמִרים ֵׁשִני, ִמַצד אּוָלם, ָּבִאיְנֶטְרֶנט. ְדָבִרים

ַלֲעׂשֹות?! ְצִריִכים ֲאַנְחנּו ָמה ָאז

לחמן בר
חיפה

ַהִמְלָחמֹות ֶאת ַלֲעצֹור
.374 ַּבׁשֹוָאה ְּב'ַיְנׁשּוף' ְיהּוִדים ֶׁשִהִציל ָהרֹוֵפא ַהמּוְסְלִמי ַעל ַהַּכָתָבה ֶאת ָקָראִתי

ֶׁשְלַצֲעֵרנּו, ְמִביִנים, ֲאַנְחנּו ְּבאּוְקָרִאיָנה, ֶׁשקֹוֶרה ָמה רֹוִאים ּכּוָלנּו ַּכֲאֶׁשר ַעְכָׁשיו,

ֶנֶעְלמּו ֵמָהעֹוָלם. ְוֶהֶרג א ִמְלָחמֹות

ֶׁשֶאְזָרִחים ִמְלָחמֹות, ְּכֵדי ְּבִלי ְּבָעיֹות ִלְפתֹור ֶדֶר ִלְמצֹוא ְצִריִכים ָהעֹוָלם ַמְנִהיֵגי

ְסָתם. ָימּותּו א

אילנה ולדמן
רחובות
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ְלא ַהמּוְבָטִלים (ֲאָנִׁשים ִמְסָּפר ָלֶרֶדת. ַמְמִׁשיָכה ְּבִיְׂשָרֵאל ◄ ָהַאְבָטָלה
ּוְמַבְקִׁשים  עֹוְבִדים, ְלַחֵּפׂש ַמְמִׁשיִכים ַרִּבים ֲעבֹוָדה ְמקֹומֹות ְמאֹוד. ָקָטן ֲעבֹוָדה)

ָלָאֶרץ). ֵמחּו"ל (חּוץ עֹוְבִדים ָלֶהם ְלָהִביא (ָלֵתת) ְלַאְפֵׁשר ֵמַהֶמְמָׁשָלה

 ָצִרי" ַיֲחִסית ָלעֹוָלם. ָנמּו ָׂשָכר ְמַקְּבִלים ְּבִיְׂשָרֵאל ַהמֹוִרים ◄ ֶמְחָקר:
ְלַמֲעֶרֶכת ַיִגיעּו טֹוִבים מֹוִרים ֶׁשעֹוד ְּכֵדי ַהמֹוִרים ֶׁשל ַהָׂשָכר ֶאת ְלַהֲעלֹות

ַהחֹוְקִרים. אֹוְמִרים ,"ַהִחינּו

ְּבִיְׂשָרֵאל ◄ ַהְמלֹונֹות
ֵמחּו"ל  ַתָייִרים ְמֵלִאים.

ַמִגיִעים ְוִיְׂשְרֵאִלים

ַלְמרֹות ְלָבֵתי ַהָמלֹון,

ַהְגבֹוִהים. ַהְמִחיִרים

"ַהַתָיירּות ְּבִיְׂשָרֵאל

ְלִהיָּפַתח", ַמְתִחיָלה

ְּבִמְׂשָרד אֹוְמִרים

ַהַתָיירּות.

ְּבִיְׂשָרֵאל  ַרִּבים ְיָׁשִנים ִּבְנָייִנים ַחִיים. ַּבֲעֵלי ּוַמִציִלים ָּבִתים ◄ הֹוְרִסים
ִלְפֵני אּוָלם, ְגבֹוִהים. ִּבְנָייִנים ִּבְמקֹוָמם ְּכֵדי ִלְבנֹות ְּבָיִמים ֵאֶלה, ֶנֱהָרִסים

ַחִיים ַּבֲעֵלי ּוַמִציָלה אֹוֶסֶפת ַהֶטַבע' ַלֲהַגַנת ַה'ֶחְבָרה ַּבֲהִריָסה, ֶׁשַמְתִחיִלים

ַהְיָׁשִנים. ַהִּבְנָייִנים ֶׁשל ָהֵעִצים ְוַעל ַהַגגֹות, ַּבֲחֵצרֹות ַעל ֶׁשִנְמָצִאים

ָעִרים ַרִּבים ַּבֶנֶגב  ָראֵׁשי ַּבֶנֶגב. ֲחָדִׁשים ִייׁשּוִבים 14 ִתְבֶנה ◄ ַהֶמְמָׁשָלה
ֶהָעִרים  ֶאת ְלַחֵזק ָצִרי" ַהֲחָדִׁשים. ַהִייׁשּוִבים ַלֲהָקַמת ַמְסִּכיִמים) (א ִמְתַנְגִדים

ֶּבָעִרים ִיְפְגעּו ֶׁשַרק ֲחָדִׁשים, ִייׁשּוִבים ְלָהִקים ָצִרי "א אֹוְמִרים. ֵהם ֶׁשָלנּו",

ַקָיימֹות". ֶׁשְּכָבר

ֵהֵחָלה  ְּכָבר ַהֶמְמָׁשָלה ַּבֶנֶגב. ַלֵּבדּוִאים ֲחָדִׁשים ִייׁשּוִבים ◄ ְׁשלֹוָׁשה
ְלַאַחר  ַרק ַתְתִחיל ַהְּבִנָייה אּוָלם, ַהֲחָדִׁשים. ַהִייׁשּוִבים ֶאת ְלַתְכֵנן (ִהְתִחיָלה)

ִלְׁשמֹור ַהֵּבדּוִאים רֹוִצים ֵּביְנַתִיים, ָהֵאֶלה. ַלִייׁשּוִבים ַלֲעבֹור ַיְסִּכימּו ֶׁשַהֶּבדּוִאים

ַחֵיי ַהִמְדָּבר. ֶאת ַלֲעזֹוב מּוָכִנים ְוא ֶׁשָלֶהם, ַהָמסֹוְרִתית ַהַחִיים צּוַרת ַעל

ָהַרֶּכֶבת ַּבָדרֹום.  ִמְמִסיַלת ֲחָלִקים ֵּפְרקּו ◄ ַגָנִבים
ָיִמים. ְּבֶמֶׁש ַּכָמה ָּפֲעָלה א ָהַרֶּכֶבת זֹו, ִמִסיָּבה

ַהַגָנִבים. ֶאת ִלְתּפֹוס ְמַנָסה ַהִמְׁשָטָרה

חֹוְׁשִׁשים ִיְׂשָרֵאל' ְּב'ַרֶּכֶבת

ֶׁשַהְגֵניבֹות (ְמַפֲחִדים),

ַעְצָמן. ַעל ַיְחְזרּו
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צדקא יגאל מאת
ַמְרִגיִׁשים ָּבעֹוָלם

ַהקֹורֹוָנה ֶׁשַסָּכַנת

(ָעְבָרה). ָחְלָפה

ֵאין ְּכָבר ְּבִיְׂשָרֵאל

ַמֵסכֹות ָלִׂשים חֹוָבה

ָיַרד ַהחֹוִלים ּוִמְסָּפר

ְמאֹוד.

א ֶזה ַא ַיֲחִסית, ָגבֹוַה ֲעַדִיין ַהחֹוִלים ִמְסָּפר ְמִדינֹות ֶׁשָּבֶהן ֵיׁש אְֹמָנם,

(ִנְגֶמֶרת ְלַאט-ְלַאט). ֶׁשַהקֹורֹוָנה דֹוֶעֶכת ָהעּוְבָדה ֶאת ְמַׁשֶנה

ְמסּוֶּכֶנת. ָּפחֹות חֹוְׁשִבים ֶׁשַהקֹורֹוָנה ָהאּו"ם ֶׁשל ַהְּבִריאּות ְּבִאְרגּון ַגם

מּוְקָדם ַלְחגֹוג. ֶׁשֲעַדִיין ֶׁשחֹוְׁשִבים ֶיְׁשָנם רֹוְפִאים זֹאת, ְלעּוַמת

ְּבצּוָרה ַלְחזֹור ְיכֹוָלה ַהְזַמן", ֵהם אֹוְמִרים. "ִהיא ּכֹל "ַהקֹורֹוָנה ִמְתַּפַתַחת

ְלִהיָזֵהר". ֲעַדִיין ַחָייִבים ֲאַנְחנּו ְוָלֵכן ׁשֹוָנה,
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שמעוני איילה מאת
השוקולד במוצרי חיידק על כשבועיים לפני הודיעה 'שטראוס' חברת

שלה.

לעשות) לקנות  לא נמנעו (השתדלו רבים ישראלים (אחרי) זה, בעקבות

מוצרי שוקולד בכלל.

מוצרי שוב קונים בישראל (ָׁשְקָטה), שהסערה נרגעה עכשיו, לאחר

קטנה מהרגיל. בכמות שוקולד, אך

ַמְחְׁשִבים ִלְלמֹוד
ַּבַגן ְּכָבר

שוקולד פחות קונים הישראלים

גלבוע אבי מאת
ָחׁשּוב ֵחֶלק תֹוְפִסים ַהַמְחְׁשִבים

ֶׁשָלנּו. ַּבַחִיים

ֶדֶר ֶחְׁשּבֹונֹות ְמַׁשְלִמים ֲאַנְחנּו

ִאיָתם, לֹוְמִדים ַהַמְחֵׁשִבים,

עֹוִׂשים ַוֲאִפילּו ָּבֶהם, ְמַׂשֲחִקים

ׁשֹונֹות. ְרפּוִאיֹות ְּבִדיקֹות ַדְרָּכם

ֶהְחִליטּו ַהִחינּו ָלֵכן, ְּבִמְׂשָרד

ַהַגן. ִמִגיל ַמְחְׁשִבים ְּכָבר ְלַלֵמד

ֵאי ִיְלְמדּו ַהְקַטִנים ַהְיָלִדים

ִלְבנֹות ְּבַמְחֵׁשב, ֵאי ְלִהְׁשַתֵמׁש

ְועֹוד. ַמְחֵׁשב ִמְׂשֲחֵקי

ְּביֹוֵתר ַהָּבָאה ַּבָׁשָנה ַהִתְכנּון, ְלִפי

ַיְתִחילּו  ְיָלִדים ַגֵני ֵמ-2,000

ַמְחְׁשִבים. ִלְלמֹוד

ִמְזַמן ָאְמרּו ַּבַהְיי-ֶטק ְמַנֲהִלים

ַמְחְׁשִבים. ְיָלִדים ְלַלֵמד ֶׁשָצִרי

(ְׂשֵמִחים)  ַעְכָׁשיו ֵהם ְמרּוִצים

.ַהִחינּו ִמְׂשָרד ֵמהֹוָדַעת

ֵאי ָיִבינּו ֶׁשְיָלִדים "ָחׁשּוב

ָאַמר עֹוֵבד", ַהמֹוֶדְרִני ָהעֹוָלם

ֶׁשל ַהְמַייֵסד זֹוַהר, ִניר ֶּבָעָבר

ְלִעיתֹון 'ַיְנׁשּוף'. WIX ֶחְבַרת

ַלֲעבֹוד ַחָייִבים א "ַהְיָלִדים

ֶׁשָלֶהם ַהַחִיים ֲאָבל ְּבַמְחְׁשִבים,

ִיְהיּו ַקִלים יֹוֵתר".
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ֵמֲאחֹוֵרינּו? ַהקֹורֹוָנה 9ַהִאם
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מאת שירה לוי
במקומות קשה. להיות ממשיך באוקראינה המצב

נמצאים והאזרחים ותרופות מים אוכל, אין רבים

בסכנת חיים.

מוקשים פיזר גם הרוסי הצבא המלחמה, במהלך

לאזרחים מיידית מוות סכנת הם אלה מוקשים רבים.

ידרוך לפני שמישהו אותם, לגלות ולפנות וחייבים

בטעות. עליהם

מוקשים שמגלה חדש, גיבור יש שלאוקראינה מתברר,

הקטן הכלב פטרון. בשם משטרה כלב – במהירות

אותו. בו ולפוצץ לגעת מבלי שמצא, מוקש ליד להתיישב הוא למד מוקשים. (למצוא) לאֵתר מאולף (בתמונה),

מוקשים היום מאות עד מצא "הוא אוקראינה. במשטרת אומרים שלהם", החיים את לו אזרחים חייבים "הרבה

כל את למצוא כדי המלחמה, לאחר גם רב, זמן עוד הזו בעבודה ימשיך שהוא בטוחים אנחנו ופצצות.

במדינה". באדמה) (החביאו המוקשים שהרוסים הטמינו

5 עמוד מס' 376 • עיתון ינשוף • גיליון

אוקראינה החדש של הגיבור

מּוִסיָקִלית ַהְפָגָנה
ַהָׁשלֹום ְּבַעד

ְמָלאכּוִתי? ִאי יּוַקם ֵהיָכן

מאת סתיו מור
ַהְפָגנֹות ֶיְׁשָנן ַרּבֹות ִּבְמִדינֹות

ְּבאּוְקָרִאיָנה. ַהִמְלָחָמה ֶנֶגד

ָהְיָתה ַהְמַעְנְיינֹות ַהַהְפָגנֹות ַאַחת

ֶׁשְּבַאְנְגִלָיה. ְּבלֹוְנדֹון

רֹוֲעׁשֹות ֵהן ַהְפָגנֹות ְּכָלל, ְּבֶדֶר

ַּבַהְפָגָנה אּוָלם ַאִלימֹות. ַוֲאִפילּו

ִעם ָּבאּו ַנָגִנים ַאְלֵפי ַהלֹוְנדֹוִנית,

ְוִניְגנּו ֶנֶגד ֶׁשָלֶהם ַהְנִגיָנה ְּכֵלי

רּוְסָיה.

גרינברג עמית מאת
ֵאין ַהְרֵּבה ְמקֹומֹות ִלְבנֹות ּוְכָבר ְויֹוֵתר, יֹוֵתר ְלָצפּוף הֹוֵפ ֶמְרָּכז ָהָאֶרץ

(ֶׁשַנֲעָׂשה ְמָלאכּוִתי ִאי ִלְבנֹות ַהְּבָעָיה הּוא ְלִפְתרֹון ָהַרֲעיֹונֹות ַאַחד ָּבֶהם.

ַהֶמְרָּכִזיֹות. ֶהָעִרים ַאַחת מּול ַּבָים ָאָדם) ְּבֵני ַעל-ְיֵדי

ֵּבין-ְלאּוִמי. ְתעּוָפה ּוְׂשֵדה ְׁשכּונֹות ֲחָדׁשֹות ִייָּבנּו ַהֶזה ַעל ָהִאי

ֶׁשָלה. ַהחֹוף מּול ָהִאי ֶאת ִתְבֶנה ֶׁשַהְמִדיָנה רֹוָצה ִעיִרַיית ֶהְרְצִלָיה

ְלָיָדן. ִייָּבֶנה ֶׁשהּוא רֹוצֹות ּוַבת-ָים ֵתל-ָאִביב אּוָלם,

12
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Tito Oman Architects Snapshot | Cohen       



מתארך? הציפורים של המקור למה
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ְמטֹוִסים ִּבְמקֹום ַרָּכבֹות

ומחשבים סביבה גלבועמדע, אבי בעריכת

מאת שירה לוי
שבשנים גילתה ד"ר שרה ריידינג, בשם אוסטרלית חוקרת

התארך. שונות ציפורים של המקור האחרונות

כדור הארץ. בגלל התחממות קורה לדעתה, זה

זאת עושות הן שלהן. הגוף את לקרר צריכות "ציפורים

המקור בנוצות, כמו מכוסים שאינם חלקי גוף בעזרת

יותר, חם האוויר אומרת. "ככל שמזג היא והרגליים",

יותר שלהן המקור והרגליים מגדילות את הציפורים כך

ויותר".

ְמכֹוִניֹות16
ּוַמְמָתִקים

שמעוני איילה מאת
(חֹוְׁשִבים)  ַמֲעִריִכים מּוְמִחים

ְמִחיֵרי ָׁשִנים, ַּכֲחֵמׁש ֶׁשְּבעֹוד

ְמאֹוד. ֵייְרדּו ָּבעֹוָלם ַהסּוָּכר

ַהגֹוֵבר ַהִׁשימּוׁש ִהיא ְלָכ ַהִסיָּבה

ַחְׁשַמִליֹות  ִּבְמכֹוִניֹות (עֹוֶלה)

ַהֶקֶׁשר? ָמה ִּבְּבָרִזיל.

ִּבְּבָרִזיל ַהְמכֹוִניֹות ּוְבֵכן, ָּכֶרַגע

ִמסּוָּכר. ֶׁשְמיּוָצר ֶדֶלק ַעל נֹוְסעֹות

א ַחְׁשַמִליֹות ְמכֹוִניֹות אּוָלם,

א ֶּבָעִתיד ְוָלֵכן ֶדֶלק, ְצִריכֹות

ַהסּוָּכר ּכֹל ִעם ַלֲעׂשֹות ָמה ִיְהֶיה

ֶׁשְמיּוָצר ִּבְּבָרִזיל.

יֹוֵתר ִיְהֶיה זֹול ַהסּוָּכר – ַהתֹוָצָאה

ְמִחיֵרי ַעל ַגם ַיְׁשִּפיַע אּוַלי ְוֶזה

ַהַמְמָתִקים.

ֶלֱאהֹוב עֹוד ִסיָּבה ִהֵנה, ָאז

ַחְׁשַמִליֹות... ְמכֹוִניֹות
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גליק רונן מאת
ִלְנסֹוַע ְּבַרָּכבֹות  יֹוֵתר) (רֹוִצים ַמֲעִדיִפים ֵאירֹוֶּפִאים יֹוֵתר ָהַאֲחרֹונֹות, ַּבָׁשִנים

ִּבְמטֹוִסים. ִּבְמקֹום

"ַחָייִבים  אֹוְמִרים. ֵהם ָהֲאִוויר", ֶאת (ְמַלְכְלִכים) ְמַזֲהִמים "ַהְמטֹוִסים

ֶׁשָּפחֹות". ַּכָמה ָּבֶהם ְלִהְׁשַתֵמׁש

יֹוֵתר. ַאף ָעָלה ָּבַרָּכבֹות ַהִׁשימּוׁש ַהקֹורֹוָנה, ִּבְגַלל ָהַאֲחרֹונֹות, ַּבְׁשָנַתִיים

(ְמַפֲחדֹות) ֵמַהַמָצב  חֹוְׁשׁשֹות ֵהן ַהְתעּוָפה. ֶאת ֶחְברֹות ַמְדִאיג ֶזה ָדָבר

ּכֹל ַהְזַמן. יֹוֵרד ַהָטִסים ִמְסָּפר ֶׁשּבֹו ֶהָחָדׁש,

אֹוְמרֹות. ֵהן ִמֶּבָעָבר", ְמַזֲהִמים ָּפחֹות ֶׁשָלנּו "ַהְמטֹוִסים

ֶׁשַמְמִׁשיִכים ָהֵאירֹוֶּפִאים, ַעל ּכֹל-ָּכ ַמְׁשִּפיַע א ֶׁשֶזה ִנְרֶאה ֵּביְנַתִיים,

ְלַהֲעִדיף ֶאת ָהַרָּכבֹות.

(קֹוֵדם). ְּכמֹו ֶּבָעָבר ָלטּוס ַמְמִׁשיִכים ֲאָנִׁשים ֲאֵחרֹות, ְּבַיָּבׁשֹות זֹאת, ְלעּוַמת



גרינברג עמית מאת
ביותר הקדוש הספר הוא התנ"ך

באיסלאם גם ובנצרות. ביהדות

קדוש. כספר בתנ"ך מכירים

בטכניון הדפיסו כשנתיים, לפני

שנקראת בטכנולוגיה התנ"ך את

(ַהְקַטָנה). הִמְזעור טכנולוגיית

כל את הטכניון הדפיסו מדעני

קטן) בגודל  (חלקיק שבב על התנ"ך

סוכר. גרגיר של

להקטין רוצה הטכנולוגי "העולם

אומרים שיותר", כמה דברים

שבב על התנ"ך "הדפסת בטכניון.

היכולות את מראה קטן כל-כך

דברים". למזער שלנו

הזה הזעיר התנ"ך שעבר, בחודש

האסטרונאוט עם לחלל הגיע

סטיֵּבה. איתן הישראלי,

של שילוב מסמל הזה "התנ"ך

כבוד עם חדשה טכנולוגיה

(כלל בני כאנושות – שלנו למורשת

איתי הזה הפלא את לקחתי האדם).

לחלל", אמר סטיבה.

השני בחלל, סטיבה, הישראלי

הראה הוא סביבון. גם איתו לקח

ללא הסביבון מסתובב איך

כוח משיכה שאין הפסקה, בגלל

בחלל.

(עשה)  ערך לחלל, שלו בטיסה

שונים. ניסויים גם ניסויים סטיבה

בישראל לחוקרים יעזרו אלה

ובעולם

להבין

יותר טוב

קורה מה

בחלל.

לחלל הגיע התנ"ך
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ֲעֵליֶהם. ְלַסֵּפר ָּכאן ְּכֵדי ֲאַנְחנּו ַמִּכיִרים. ְמַעִטים ֶׁשַרק ְמיּוָחִדים ַּבָׁשָנה ָיִמים ֵיׁש

ַהְדבֹוִרים ַהֵּבין-ְלאּוִמי  יֹום – ְּבַמאי 20
ְדבֹוִרים. ִמיְלַיאְרד ְּכ-40 ֶנֱעָלמֹות ָׁשָנה ֶׁשְּבכֹל ָּבעֹוָלם, ְדבֹוָרִאים ִגילּו ְּב-2007

ִמְּפֵני  זֹאת ִּבְבָעָיה. ּכּולֹו ִיְהֶיה ָהעֹוָלם ,ִייָמֵׁש ֶזה ֶׁשִאם ֵהִבינּו ַהְדבֹוָרִאים

זֹאת ִויָרקֹות. ֵּפירֹות ּכֹוֵלל ְלִהְתַרּבֹות, ַרִּבים ִלְצָמִחים עֹוְזרֹות ֶׁשַהְדבֹוִרים

ְצָמִחים. ְלא ִייָׁשֵאר ָהעֹוָלם ַהְדבֹוִרים, ֶׁשְלא אֹוֶמֶרת

ָהָאָדם. ִלְבֵני (ּפֹוְגִעים) ֶׁשַמִזיִקים ַּבֲחָרִקים ִנְלָחמֹות ַגם ֵהן

ְמַגֵדל ָהָיה ַאְנטֹון .1734 ִּבְׁשַנת ִמְסלֹוֶבְנָיה, ַיאְנַסה ֶׁשל ַאְנטֹון יֹום הּוַלְדתֹו ָהָיה ִּבְגַלל ֶׁשֶזה ִנְבַחר ֶזה ְליֹום ַהַתֲאִרי

זֹאת. ַלֲעׂשֹות ֵאי ֲאֵחִרים ֲאָנִׁשים ִליֵמד ֶׁשַגם ָּבעֹוָלם, ָהִראׁשֹון ַהְדבֹוִרים ַהמֹוֶדְרִני

ֲעֵליֶהן. ְלָהֵגן ֶאְפָׁשר ְוֵכיַצד ֶׁשָלֶהן ָלעֹוָלם ַהֲחִׁשיבּות ַעל ַהְדבֹוִרים, ַעל לֹוְמִדים ַהְדבֹוִרים? יֹום ֶאת חֹוְגִגים ֵאי ָאז,

18
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מהטבע חיוך

לפעמים הטבע יוצר צורות

לחייך. לנו שגורמות מצחיקות

הפלפל שבתמונה נראה

נוחר, אדם של פרצוף כמו

שלו. השיניים הם כשהזרעים

הנחירות את לשמוע אפשר

לכאן.... עד שלו

ומסוכנת קשה עבודה

8 עמוד מס' 376 • עיתון ינשוף • גיליון

העולם ומכל ומשם מכאן סיפורים

שהאיש  אפשר לחשוב במבט מהיר, (מסתכלים) בתמונה כשמביטים

רב. של מאמץ פנים (צורת) הבעת זו למעשה, ושמח. צוחק

שנערך (התקיים)  פסטיבל במסגרת גבו על הכבשה (מרים) את נושא הוא

בקזחסטן.

כתבות רבים כותבים עיתונאים

לעיתון, מבלי לקום מהכיסא.

לעבוד שצריכים כאלה יש אולם,

מעניינת. להביא כתבה כדי קשה

שבתמונה. העיתונאים הם כאלה

לבקר כדי למצרים עד נסעו הם

מאוד) שנתגלה  (ישן עתיק בקבר

לאחרונה.

היו הם פנימה, להיכנס כדי

חבלים, להשתמש במנוף חייבים

הקבר. של לכניסה אותם שהוריד

ומעניינים. חשובים ממצאים היו שבקבר מפני כדאי, היה המאמץ

אומר? הפרצוף שלו מה

22
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העולם ברחבי רויטרס כתבי מאת ֳא
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יש... כבר קירות

הנשיאה? המפעלאיפה למה
לעבוד? הפסיק

ראשי חשובים, כמו על אנשים הוא להגן ראש של שומרי התפקיד

ונשיאים. ממשלה

האיש על כדי להגן פועל מיד הוא סכנה, שיש ראש מרגיש שומר כאשר

חייו. סיכון תוך אפילו החשוב,

דרום  פעם) של (היתה לשעבר הנשיאה עם לאחרונה שקרה מה זה

עליה בקבוק. זרק בתמונה) אדם (שלא נראה ְהֶיה. גּון ָּפאק קוריאה,

תיפגע. שלא כדי אותה (להיות מסביב) להקיף מיהרו הראש שומרי

מיריות. עליה להגן כדי שחורים מגינים הרימו גם הם

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

הלאה. המשיכה

סלעים בין נבנה שבתמונה הבית

ענקיים.

בסלעים הבית השתמשו של הבנאים

רבה. עבודה חסכו ובכך לקירות

שנמצא הזה, המעניין הבית

ורבים הפך לאתר תיירות בפורטוגל,

אותו. לראות באים

יש 'מרצדס' המכוניות לחברת

העולם. ברחבי מפעלים

(היו נאלצו שעבר, בחודש

חייבים) עובדי המפעל בהודו 

לכמה הייצור את להפסיק

שעות.

הפסקת בגלל קרה לא זה

או חוסר חשמל, שביתה,

נמר בגלל... קרה זה בחלקים.

למפעל. בטעות שנכנס

הוא מפחיד! היה "זה

העבודה מקומות ליד הסתובב

העובדים. סיפרו שלנו",

מהמקום במהירות "ברחנו

נתפס שהוא לאחר רק וחזרנו

גן אנשי על-ידי משם ונלקח

החיות".
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מדי מסוכנת הרים רכבת
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קצר סיפור

ַטַעם ֶׁשל ִעְנָיין
ַמְרִּכיִבים ֵמַהסּוֶּפר ִעם ָחְזָרה ִאיָלָנה

ָאֲהָבה. ֶׁשִהיא ַלִּפיָצה (חֹוָמִרים)

ֶאת ְוִלי ָהָאהּוב ְלַבֲעִלי ָאִכין 'ָהֶעֶרב

ְלַעְצָמה. ָחְׁשָבה ַהִּפיָצה ַהְטִעיָמה',

ֶׁשָלה ַהַמְתּכֹוִנים ֵסֶפר ֶאת ָּפְתָחה ִהיא

'ַהִּפיָצה ָּכתּוב: ַהַדף ֶׁשּבֹו ֶאת ְוִחיְּפָׂשה

ֶׁשל ָסְבָתא'. ַהסֹוִדית

ְוָׂשָמה ַהסֹוִדי ָהרֹוֶטב ֶאת ֵהִכיָנה ִהיא

ֶׁשִקיְּבָלה ַהְמיּוָחִדים ַהַתְבִליִנים ֶאת ּבֹו

ֶׁשָלה). (ָסְבָתא ִמָסָבָתּה

ַלַתנּור, ַהִּפיָצה ֶאת ִהְכִניָסה ִהיא

ּוְלַנקֹות ַהְּכִביָסה ֶאת ְלַקֵּפל ּוִמיֲהָרה

ַהַּבִית. ֶאת ְמַעט

ָהָיה הּוא ֵמָהֲעבֹוָדה, ָחַזר ַּבֲעָלה ַּכֲאֶׁשר

ְוָרֵעב. ָעֵייף

ָׁשַאל. ֶלֱאכֹול?", ֵיׁש "ָמה

ֶׁשל ַהסֹוִדית ַהִּפיָצה ֶאת "ֵהַכְנִתי

ִעם ַהַתְבִליִנים זֹאת זֹוֵכר? ַאָתה ָסְבָתא.

ָעְנָתה. ַהְמיּוָחִדים...",

ַהזֹו?", ַהִּפיָצה ַּפַעם עֹוד "אּוף,

אֹוָתה ָאַכְלנּו "ְּכָבר ַהַּבַעל. ִהְתלֹוֵנן

ְּפָעִמים". ְוַכָמה ַּכָמה

א ֲאִפילּו ַּבֲעָלה ָּבְכָתה. ִאיָלָנה ִּכְמַעט

ַּבַתנּור. ֶׁשָהְיָתה ֵמַהִּפיָצה ָרָצה ִלְטעֹום

ּוְבִלי  ַלֶטֶלפֹון, (ִהְתָקֵרב) ִניַגׁש ַגם הּוא

ֵמַאַחת ִּפיָצה ִהְזִמין אֹוָתה, ִלְׁשאֹול

ַהְקרֹובֹות. ַהִּפיֶצִריֹות

ָאַמר. ְטִעיָמה ֶׁשֵיׁש", ַהִּפיָצה ֲהִכי "זֹו

ַתְסִּכיִמי ַאְת ִמֶמָנה, ֶׁשִתְטֲעִמי "ַאֲחֵרי

ֶׁשל ֵמַהִּפיָצה טֹוָבה יֹוֵתר ֶׁשִהיא ִאיִתי

."ָסְבָתא ֶׁשָל

ְּכֶׁשִהיא ַלִמְקַלַחת, ִנְכַנס הּוא ֵּביְנַתִיים,

ְוֶנֱעֶלֶבת. עֹוֶמֶדת ַּבִמְטָּבח ּכֹוֶעֶסת

ַּבֶדֶלת. ִצְלצּול ִנְׁשַמע ָקָצר, ְזַמן ְלַאַחר

ֵמֲחַדר ַּבֲעָלה ָקָרא ַהָׁשִליַח", "ֶזה

ַהִטיּפ ֶאת לֹו ְתִני "ְּבַבָקָׁשה, ַהֵׁשיָנה.

ָּבא". ֲאִני ְּכָבר ַעל ַהׁשּוְלָחן. ֶׁשַׂשְמִתי

ַהְׁשַנִיים ָיְׁשבּו ַדקֹות, ַּכָמה תֹו ְוָאֵכן,

ֶלֱאכֹול.

ְמעּוָלה ִּפיָצה ֶׁשזֹו רֹוָאה ַאְת "נּו,

ְוָלַקח ַהַּבַעל, ָׁשַאל ְמאֹוד)?", (טֹוָבה

ְמׁשּוָלׁש. עֹוד ְלַעְצמֹו

ְטִעיָמה ֶׁשִהיא ַמְסִּכיָמה ֲאִני "ֵּכן,

ְּכָבר ֲאִני "טֹוב, ִאיָלָנה. ָאְמָרה ְמאֹוד",

ֶאת ְּבַבָקָׁשה ְלַהְכִניס ָיכֹול ַאָתה ֲעֵייָפה.

ְתַנֶקה ַגם ִאם ֶאְׂשַמח ַלֵמִדיַח? ַהֵּכִלים

ֶאת ַהַׁשִיׁש". ְמַעט

ְוִהְמִׁשי ַהַּבַעל ָאַמר "ְּבִׂשְמָחה",

ַהִּפיָצה. ּכֹל ֶאת ַעד ֶׁשָגַמר ֶלֱאכֹול

הּוְפַתע הּוא ַלִמְטָּבח, ָחַזר הּוא ַּכֲאֶׁשר

ַהִּפיֵצִרָייה ֶׁשל ֶאת ַהקּוְפָסה ְלַגלֹות

ִּבְפִנים... ֲעַדִיין ְסגּוָרה ְוַהִּפיָצה ְּכֶׁשִהיא
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גליק רונן מאת
בהן.  שכייף מה וזה סכנה, (הרגשה) של תחושה הרים נותנות לנו רכבות

ויותר. יותר מהירות הרים רכבות נבנות האחרונות, בשנים לכן,

גאים היו היפנים ביותר. מהירה הרים רכבת ביפן בנו שעברה, בשנה

המהירּות בגלל אולם, ורבים הגיעו כדי לנסוע בה. החדשה ההרים ברכבת

את הרכבת סגרה ביפן המשטרה נפצעו. נוסעים ארבעה הגבוהה שלה,

בחקירה. (התחילה) והחלה המפחידה

פשוט שנפצעו "אלה המפעילים שלה. לגמרי", אומרים בטוחה רכבת "זו

נכון". ישבו לא

שינויים. כמה בה (יעשו) יבצעו שמהנדסים לאחר בקרוב, שוב תיפתח שהרכבת נראה,

ֳא



ְּב'זּום' ְּפִגיָׁשה
ְּב'זּום'.  ְּפִגיׁשֹות (ַלֲעׂשֹות) ֶׁשֶאְפָׁשר ַלֲערֹו ֵהִבינּו ֲאָנִׁשים ַהקֹורֹוָנה, ִּבְזַמן

חֹוָדִׁשים. ַּכָמה ְּבֶמֶׁש ַלִמְׂשָרִדים ִהִגיעּו א ֶׁשֲאָנִׁשים ָקָרה, ָּכ

ֵמַהְמַנֵהל. ְלַבֵקׁש ְרׁשּות ְלַאְנְגִלָיה ְּבִלי זֹאת, ְוָנַסע ִניֵצל ֶאָחד עֹוֵבד

הּוא ְּבלֹוְנדֹון. ְּבָמלֹון ָהָיה הּוא ְּכֶׁשְּבֶעֶצם לֹו, ָאַמר ֵמַהַּבִית", עֹוֵבד "ֲאִני

(ֵאיפֹה)  ֵהיָכן ֵיַדע א ֶאָחד ְּכֵדי ֶׁשַאף ִקיר ָלָבן, ִיְהֶיה ֶׁשֵמֲאחֹוָריו ָתִמיד ָדַאג

ֶּבֱאֶמת. ִנְמָצא הּוא

ָלה ָהְיָתה ָהעֹוֵבד. ִעם ְּבֵסֶדר א ֶׁשַמֶׁשהּו ָחְׁשָדה ַהִמְׂשָרד ַמְזִּכיַרת אּוָלם,

זֹאת. ְלהֹוִכיַח ָיְכָלה א ִהיא ַא ָּבָאֶרץ, א ִנְמָצא ֶׁשהּוא ַהְרָגָׁשה

ַהֵסֶפר. ִמֵּבית עֹוד צּור, ֶׁשִהִּכיָרה יֹוָאב ַלַּבָלׁש ָּפְנָתה ִהיא

ֶאת ֶזה", ְלהֹוִכיַח ַמְצִליָחה א ֲאִני ֲאָבל ְּבִיְׂשָרֵאל, א ֶׁשהּוא יֹוַדַעת "ֲאִני

לֹו. ָאְמָרה

ַּב'זּום'?", ָׁשַאל. ִאיתֹו ַהְּפִגיׁשֹות ֶׁשל ַהְקָלָטה ָל "ֵיׁש

(ַנֲעׂשֹות)  ִמְתַקְיימֹות ֵהן ֶׁשָלנּו. ַהְּפִגיׁשֹות ּכֹל ֶאת ַמְקִליִטים ֲאַנְחנּו "ְּבַווַדאי,

ָעְנָתה. ַּבָצֳהַרִיים", ְּב-12 ָתִמיד

ִּביֵקׁש. ָהַאֲחרֹוָנה ֶׁשָּבֶהן?", ֶאת ִלְראֹות "ֶאְפָׁשר

ִנְרָאה ָהעֹוֵבד ַּכֲאֶׁשר ֶאת ַהְּפִגיָׁשה, לֹו ִהִציָגה ִהיא

.ַהָמָס ַעל

ְוָאַמר: ָהִאיׁש, ֶׁשל ַעל ַהָיד צּור ִהִּביט ַהַּבָלׁש

ְּבִיְׂשָרֵאל". א הּוא ֶּבֱאֶמת ְמַׁשֵקר. "הּוא

ְמַׁשֵקר? ֶׁשָהִאיׁש ַהַּבָלׁש ָיַדע ֵּכיַצד

בשנים

גשומות,

של הטבעות

העצים גזעי

רחבות יותר.

אנשים המחקרים, לפי

שמתנדבים ועוזרים לאחרים,

זמן. יותר וחיים יותר בריאים

כל תושבי כפר ,2012 בשנת

הראשון בפרס זכו ספרדי

קיבל תושב כל בלוטו.

דולר. 130,000 לפחות

(לא כלבלבים נולדים חירשים

לשמוע  שומעים) ומתחילים

זה  3 שבועות. בגיל רק

השמיעה שחוש מפני מפתיע

והם מאוד מפותח כלבים של

טוב יותר הרבה שומעים

מבני אדם.

כרישים  של 3 סוגים יש

בחושך. (מאירים) שזוהרים

שמות אין ריקה בקוסטה

לרחובות.

510,000 טון  ְמַגְדִלים בסין,

בשנה. אורז

ֶהֵטרֹוְכרֹוִמָיה

תופעה היא

הרבה) שבה  קיימת (לא נדירה

בשני עיניים יש לבן-אדם

התופעה שונים. צבעים

אחד אחוז אצל רק קיימת

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

ְתׁשּוָבה:ַהָׁשעֹוןֶׁשלֹוֶהְרָאהֶאתַהָׁשָעהְּבַאְנְגִלָיהְואֶאתַהָׁשָעה12:00ֶׁשְּבִיְׂשָרֵאל.

בלשית חידה

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

29

ִנְפְתָרה / ִנְפְטָרה
ִנְפְטָרה ְּכִאילּו ֶׁשִהיא ִמְּפֵני זֹאת ִנְפְטָרה. ֶׁשִהיא אֹוְמִרים ֶׁשֵמָתה, ִאיָׁשה ַעל

ַהַחִיים. ֶׁשל ֵמַהחֹובֹות ּוְפטּוָרה ֵמָהעֹוָלם (ִהְׁשַתְחְרָרה)

ְּבָעָיה. ֶׁשל ְּבִפְתרֹון ְמדּוָּבר ָּכאן, ֶׁשִנְפְתָרה. ְּבָעָיה ֵיׁש ֵׁשִני, ִמַצד

ֶׁשִנְפְתָרה. ִחיָדה ִלְראֹות ֶנֱהִנים ַגם ֲאָנִׁשים

מילה על מילים כמה
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ִּבְבָעָיה ַהִיְׂשְרֵאִלים ַהְמַאְמִנים

גוברת במגרשים האלימות

31

ֳא32

גליק רונן מאת
ִּבְקבּוָצה. ַמֲעָמד ַּכדּוֶרֶגל ַמְחִזיִקים ְמַאְמֵני ְזַמן ַּכָמה ָּבַדק עֹוָלִמי ֶמְחָקר

ְזַמן. ַהְרֵּבה ַמֲעָמד ַמְחִזיִקים ַהִיְׂשְרֵאִלים א ַהַּכדּוֶרֶגל ֶׁשְמַאְמֵני ִמְתָּבֵרר,

ִמָׁשָנה. ָּפחֹות ַּבַתְפִקיד ִנְמָצִאים ֵהם ִּבְממּוָצע,

ְמַאֵמן ַרן ֶּבן-ִׁשְמעֹון, אֹוֵמר ִניְצחֹונֹות", ִלְראֹות רֹוִצים ַהְקבּוצֹות "ָראֵׁשי

ַהְמַנֲהִלים ַמְצִליָחה, א ַהְקבּוָצה "ַּכֲאֶׁשר ַאְׁשדֹוד'. 'ְסּפֹוְרט ְקבּוַצת

ַלְקבּוָצה". (ּפֹוֵגַע) ַמִזיק ַרק ֶזה ְּפָעִמים ַהְרֵּבה ֶאת ַהְמַאֵמן. ְלַפֵטר ְמַמֲהִרים

ַמֲחִזיִקים ַהְמַאְמִנים ָׁשם ִיְׂשָרֵאל. ִנְמֵצאת ַאֲחֵרי ֶסְרְּבָיה ַרק ַהֶסֶקר, ְלִפי

(ַרק). ִּבְלַבד ָׁשָנה ַּכֲחִצי ַמֲעָמד

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

נפצעים. בשנייה ורבים פוגעות אחת אוהדים

שונים לפתור נסיונות לעשות. מה יודעים לא במדינה ארגוני הכדורגל

הצליחו. לא הבעיה את

במגרשי האלימות רבות במדינות ארגנטינה. של רק בעיה לא זו אולם,

(עולה). גוברת הכדורגל

כיצד לא יודעים כאן וגם אוהדים, אלימות של יש בעיה בישראל גם

אותה. לפתור (איך)

ביציעים. מסוכנים לפידים מדליקים איירס מבואנוס אוהדים בתמונה:

ַהְיהּוִדי' 'ג'ֹוְרֵדן
?NBA-ַל ַּבֶדֶר

מאת יעקב כהן
ַּכדּוְרַסל ַׂשְחָקן הּוא ַראֵיין טּוֵרל

ְּב'ְיִׁשיָבה ֶׁשְמַׂשֵחק ָדִתי, ְיהּוִדי

ַהְקבּוָצה ִּבְזכּותֹו יּוִניֵבְרִסיִטי'.

ְוחֹוֶׁשֶבת ַרִּבים ִניְצָחה ִמְׂשָחִקים

ְּבַאְרצֹות ַהִמְכָללֹות ַאִליפּות ַעל

ַהְּבִרית.

ַהְיהּוִדי ַהַׂשְחָקן ִלְהיֹות רֹוֶצה "ֲאִני

הּוא ,"NBA-ַּב ָהִראׁשֹון ַהָדִתי

ְלַהְראֹות רֹוֶצה "ֲאִני אֹוֵמר.

ַּבְסּפֹוְרט ֶאְפָׁשר ֶׁשַגם ְלכּוָלם

ְלַהְצִליַח". ְוַגם ָדִתי ִלְהיֹות

33

רויטרס

Yeshiva University

    ויקיפדיה



גלבוע אבי מאת
ַמְזִּכיר ַהֶזה ַהָמטֹוס ָמה

ַהְצָבִעים ַהִאם ָלֶכם?

ַמְזִּכיִרים ָלֶכם ֶׁשלֹו

ַהָים? חֹוף ַעל ָלֶכם ִׁשְמִׁשיֹות ַמְזִּכיִרים ֵהם אּוַלי אֹו סּוָּכִריֹות?

רֹוָצה 'קֹוְנדֹור' ַהֶגְרָמִנית ַהְתעּוָפה ֶׁשֶחְבַרת ַהְדָבִרים ְׁשֵני ְּבִדיּוק ֵאֶלה ּוְבֵכן,

ֲעֵליֶהם. ֶׁשַתְחְׁשבּו

ְּב'קֹוְנדֹור'. אֹוְמִרים ּוִבילּוִיים", נֹוֶפׁש ִטיסֹות ִלְמקֹומֹות ֶׁשל ֶחְבָרה "ֲאַנְחנּו

ְּכָבר ְּבחּוְפָׁשה ֶׁשהּוא ַיְרִגיׁש ֶׁשָלנּו, ַלָמטֹוס ֶׁשַיֲעֶלה ִמי ֶׁשּכֹל רֹוִצים "ֲאַנְחנּו

ָהִראׁשֹון". ֵמָהֶרַגע

ָהֵאֶלה. ַהְצָבִעים ֶאת אֹוֲהִבים ּכּוָלם א אּוָלם

ְרִציִנִיים ְדָבִרים ֵהם ּוְתעּוָפה "ְמטֹוִסים ִלְמטֹוִסים", ָאְמרּו. ַמְתִאים א "ֶזה

וִׁשְמִׁשיֹות". סּוָּכִריֹות ְלַהְזִּכיר ָלנּו ְצִריִכים ְוא

חֹוְׁשִבים? ַאֶתם ָמה
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ָלֶכם? ַמְזִּכיר ַהֶזה ַהָמטֹוס ָמה

ואופנה מלחמה
מאת סתיו מור

ולדימיר רוסיה, נשיא שלובש היקרים הבגדים את רואים אנחנו בחדשות

נשיא של הפשוטות הטריקו חולצות את רואים שני, מצד פוטין.

זלנסקי. וולודימיר אוקראינה,

הסגנון (צורה) של  יותר) את (רוצים מעדיפים האופנה שמעצבי מתברר,

בסגנון פשוט. בגדים מעצבים הם לכן, הנשיא האוקראיני.

המעצבים. "אנחנו אומרים שלו", לעם וחיבור צניעות "זלנסקי מראה

הוא יקרים. בגדים שלובש כמו פוטין מנהיג עם להסכים יכולים לא

עליהם". לחלום יכולים אפילו לא רוסיה שרוב אזרחי בזמן זאת, עושה

ְלָהִריַח רֹוִצים
ְסָרִטים?

36

35

34

שמעוני איילה מאת
ֶׁשַאֶתם רֹוִאים ְלַעְצְמֶכם ָתֲארּו

ִּפיָצה, אֹוֵכל ִמיֶׁשהּו ַּבֶטֶלִוויְזָיה

אֹוָתה. ְמִריִחים ְוַגם

ּוֵמִריַח ַּבַיַער ְמַטֵייל ֶׁשִמיֶׁשהּו אֹו

ֶאת ְמִריִחים ַאֶתם ַגם ְוָאז ְּפָרִחים,

ַהְּפָרִחים.

א?! ַמְגִניב,

ְּבֵׁשם ִיְׂשְרֵאִלית ֶחְבָרה ּוְבֵכן,

ֶׁשָּבה  ֶדֶר ָמְצָאה ,Moodify

ַעל ֶׁשִנְרֶאה ָמה ֶאת ְלָהִריַח נּוַכל

ַּבַמְחֵׁשב. אֹו ַהֵטֵלִוויְזָיה ָמָס

ָלֶׁשֶבת יּוְכלּו ֲאָנִׁשים "ְלָמָׁשל,

ְלָהִריַח ַהַמְחֵׁשב, מּול ַּבַּבִית

ִאם ּוְלַהֲחִליט ָּבִאיְנֶטְרֶנט ּבֹוֶׂשם

ָׁשרֹון, ִיְגָאל אֹוֵמר אֹותֹו", ִלְקנֹות

.Moodify ֵמֶחְבַרת

אֹוֶכל ְלָהִריַח ַגם "נּוַכל

ַּבֶטֶלִוויְזָיה. ְּבַתֲחרּויֹות ִּביׁשּול

ַּבַמְכִׁשיר ְלִהְׁשַתֵמׁש ָצִרי ָּפׁשּוט,

ֶאת ָהֵריחֹות ְלַקֵּבל ְּכֵדי ֶׁשָלנּו,

ַהׁשֹוִנים. ַהָמָסִכים ַעל ֶׁשרֹוִאים

ֶאת ַיֲהפֹו ֶׁשֶזה ָּבטּוַח ֲאִני

יֹוֵתר." ִלְמַעְנֶייֶנת ַהְצִפָייה

ֳא

יח"צ

Moodifyרויטרס רויטרס       
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תשבץ טור מרכזי
ִּפְתרּו ֶאת ּכֺל ָהְרָמִזים, ּוַבטּור ָהָאפֹור ְתַקְּבלּו מּוָׂשג ֶׁשמּוְזָּכר ְּבִגיָליֹון ֶזה.

ם י ג ד

ל י ע מ

1. ַחִיים ַּבַמִים

2. סּוּכֹות ַוֲחנּוָּכה ֵהם ָּכֵאֶלה

 .3א ָקִרים

4. _____ מֹוַח (ַעְצָּבִני)

5. ַּבַעל ַחִיים ֶׁשנֹוֵער

6. ִעיר ַעִתיָקה ִּבְצפֹון ָהָאֶרץ 

7. ֶעֶׂשב ָיֵבׁש ֶׁשסּוִסים אֹוְכִלים

8. ֶיֶרק ָסגֹול

9. עֹוֵבד ַּבְּבֵריָכה אֹו ְּבחֹוף ָים 

10. ֶּבֶגד ֶעְליֹון ַלחֹוֶרף

1. ַהֶּפה ֶׁשל ַהִציּפֹור

 .2א ַלְיָלה

3. נֹוֲעִלים ַעל ָהֶרֶגל

4. ִמְׂשָחק ָעגֹול ְוקֹוְפָצִני

5. ָקָטן ְמאֹוד

6. ָמזֹון

7. ַּבַעל ַחִיים ֶׁשהּוא 

    ֵסֶמל ְלֶנֱאָמנּות

4 3 2 1

2

3

4

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

ַהִאם ַתְצִליחּו ִלְפתֹור ֶאת ָהִריּבּוַע ַהֶזה?

1. ָׁשם ַאֵחר ִלירּוָׁשַלִים

2. ַהֵהֶפ ִמ'ְמכֹוָעִרים'

3. ַּבִית ְּפָרִטי ָגדֹול ֶׁשמּוָקף ִגיָנה

 .4א ַנֲעֶׂשה ֶאת ַהְדָבִרים ְלַאט

ַהְתׁשּוָבה ִהיא: _______________________

1. ִּבְׁשִביִלי

2. ַהֵהֶפ ִמ'ּבֹוִאי!'

3. ּכֹוס, ַצַלַחת ּוְקָעָרה

4. ֵהם לֹוְבִׁשים ְּכָתִרים

5. ְיצּוִרים א ַגְׁשִמִיים 
    ִעם ְּכָנַפִיים

ִלְפֵניֶכם ְרִׁשיָמה ֶׁשל ַהְגָדרֹות. ַהַּפַעם ֲעֵליֶכם ִלְמצֹוא ִמיִלים ַהַמְתִחילֹות 
ָּבאֹוִתיֹות כ' ְו-ב'.

מה המשך המילה?

1. ַּבֲעֵלי ַחִיים ֶׁשנֹוְתִנים ֶצֶמר: ְּכָב _ _ _

2. ַהֲעָרָכה, ֲחִׁשיבּות: ָּכב _ _

3. ִניקּוי ְּבָגִדים: ְּכִב _ _ _

4. ִלְכאֹוָרה, ְּכִאילּו: ִּכְב _ _ _ _  

5. ַהֵהֶפ ִמ'ַקל': ָּכֵב _ 

6. ַתנּור ָגדֹול: ִּכְב _ _

7. ָגדֹול ְמאֹוד, ָחָזק, ָעצּום: ַּכִּב _ _

8. ֶׁשָּכְבׁשּו אֹותֹו: ָּכב _ _ 

 .9א ָדלּוק: ָּכב _ _ 

10. ֵׁשם ּכֹוֵלל ְלִמְזָוודֹות: ְּכב _ _ _  

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

כב

. ִמְׂשָחק ָעגֹול ְוקֹוְפָצִני

1

2

3

4
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6
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מספר 376 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:
1. ֶאֶרץ ַהֶׁשֶמׁש ָהעֹוָלה. 3. ֶׁשָחְרׁשּו אֹותֹו. 6. ָאָדם ֶׁשעֹוֵבד ְּבַמֲאִפָייה.
9. ֶחֶדר ּבֹו ְמַבְׁשִלים. 11. ָׁשָרב. 13. ֲהָכַנת אֹוֶכל ַלֲאִכיָלה ַעל-ְיֵדי ֵאׁש.
15. ַהֵהֶפ ֵמ'חֹום'. 16. ֶּפֶלא ֶׁשַנֲעָׂשה ַעל ְיֵדי ּבֹוֵרא ָהעֹוָלם. 17. ָרָצה 
לֹוַמר (ר"ת). 18. ִנְפָלא. 19. ַמְׁשֶקה ַחם ֵמָעִלים. 21. ַהֵהֶפ ִמ'ֵקֶהה'.

 23. ֵנרֹו ָיִאיר (ר"ת). 24. ָהִאיׁש ֶהָחׁשּוב ַּבִתְזמֹוֶרת. 26. ַהֵהֶפ
ֵמ'ַאף-ַּפַעם'. 28. ִאיׁש ָדת ַּבַיֲהדּות. 29. ְּבנֹוָסף, עֹוד. 30. ִעיר ַּבָגִליל 

ָהֶעְליֹון. 31. ֵאיָבר ִאיתֹו ְמִריִחים. 33. ַהיֹום ַהְׁשִביִעי ַּבָׁשבּוַע. 34. ִתיק ִעם 
ָיִדיֹות ִלְנִׂשיַאת ְדָבִרים. 35. ִמיַלת ְׁשִליָלה. 36. ְקבּוָצה ְלאּוִמית ִּבְסּפֹוְרט. 

40. ַהֵהֶפ ִמ'ְמכֹוָער'. 41. ַמִים ֶׁשיֹוְרִדים ֵמַהָׁשַמִים. 42. ִהְׁשַתֵמׁש ְּבַמְגֵהץ. 
44. ּבֹוא ְלַמָטה!  .46א ָיִמין. 48. ִמיַלת ְׁשֵאָלה; ָתו ְנִגיָנה. 50. ַהיֹום 

ַאֲחֵרי ַהיֹום. 51. ִּביָרָתה ִהיא ָאתּוָנה. 52. ַקו ֵּבין ְמִדינֹות.

מאונך:
1. ַהֵהֶפ ֵמ'ָעַמד'. 2. ֶּבן ַהזּוג ֶׁשל ַהָמָׁשל. 3. ׁשֹוֵטר ֶׁשְמַטֵּפל ְּבִמְטֲעֵני 

ַחָּבָלה. 4. רֺאׁש חֹוֶדׁש (ר"ת). 5. ַהֵהֶפ ִמ'ָלָבן'. 6. ְקָלף ָגבֹוַה.
7. ִּביַרת אֹוְסְטִרָיה. 8. ְמנֹוָרה ַנֶייֶדת. 10. ___ ִּבְׁשָבט, ַחג ָהִאיָלנֹות.  .12א ָמתֹוק. 14. ָנָהר ִעיָקִרי ְּבִיְׂשָרֵאל. 15. ִהְׁשַתֲחָווה ַקלֹות.

19. ְּפִרי ָקָטן ְוָאדֹום. 20. חֹוֶמר ֶׁשְמַסְייִדים ִאיתֹו ִקירֹות. 21. ֵׁשם ַאֵחר ַלֶׁשֶמׁש. 22. ְּכִלי ִטיגּון. 23. ְּכִלי ָדם ְמאֹוד ַדק. 25. ִּביָרָתה ִהיא ָּפִריז. 
27. ַנַעל חֹוְרִּפית. 30. ּכֹוַח ַהִמְלָחָמה ֶׁשל ְמִדיָנה.  .31א ַּפְחָדן. 32. ֵיׁש ַרִּבים ָּכמֹוהּו ַּבָים. 33. ַהיֹום ֶׁשִלְפֵני ֶאְתמֹול. 34. ֵׁשם ַאֵחר ַלָיֵרַח. 

36. ָׁשַאף ְוָנַׁשף ֲאִוויר. 37. ִאיׁש ֶׁשְמַבֵיים ְסָרִטים. 38. ָרַמת-ַגן (ר"ת). 39. ִּביָרָתה ִהיא ַצְנָעא. 41. ַמֲעָבר ֵמַעל ַנַחל אֹו ָנָהר. 43. ִמיַלת 
ְקִריָאה. 45. ֵעץ ָתָמר. 47. ִּבְׁשִבילֹו. 49. ָעָנן.

1. ְמַכֵּבי, ַגַלאי, ְלׁשֹון _____________

2. ַמַּכת, ִמְׁשְקֵפי, ְׁשִקיַעת _____________

3. ְּבֵריַכת, ִמְׁשְקֵפי, צּוָרִנית _____________

4. ַד"ׁש, ָדם, ֵלב _____________

5. ֲאִריכּות, ַאֲחִרית, ְספּוִרים _____________

6. ַזֲעזּוַע, ְׁשִטיַפת, ִּבְלּבּול _____________

7. ָׁשחֹור, ָּפרּוס, ַקל _____________ 

8. אֹוטֹוּבּוס, ֵמרֹוִצים, מֹוִנית _____________

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

שגיא נחמד, חולון
ליאן עלאא, נצרת

שיר יעקב, תל-אביב
מוחמד עאבד, סכנין

אור יצחקי, באר-שבע

ענת שכטר, בת-ים
קורל לוי, אשקלון

עמי ארביב, ירושלים
מרים סגיר, רמלה

איילה כהן, צפת

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

ְוַתִגיעּו ְלַדף ַהְתׁשּובֹות ַּבֲאָתר ָהִעיתֹון.

- שלחו טופס זה עם התשובות -
בין הפותרים נכונה יוגרלו פרסים.

את הפתרונות יש לשלוח ל:

מערכת ינשוף רח' החלוץ 52 ירושלים 9626903

שם

כתובת  

עיר                               

ִלְפֵניֶכם ְקבּוצֹות ֶׁשל ָׁשלֹוׁש ִמיִלים. ִאם תֹוִסיפּו ֶאת אֹוָתה ַהִמיָלה 
ְלכֺל ִמיָלה ַּבְקבּוָצה, ְתַקְּבלּו מּוָׂשג אֹו ִּביטּוי. ַמִהי ַהִמיָלה? 

ְלדּוְגָמה: ֵסֶפר, ָמלֹון, ֶלֶחם. ַהִמיָלה ַהְמׁשּוֶתֶפת ִהיא - ֵּבית. 
תּוְכלּו ְלֵהיָעֵזר ְּבַמְחָסן ַהִמיִלים ְלַמָטה. 

מה המילה המשותפת?

ַחם / ֶלֶחם / מֹוַח / ֶׁשֶמׁש / ֵאׁש / ְׂשִחָייה / ַנָהג / ָיִמים

26

29

31

40 38 39 38 37



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?
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טרנד חדש

מאת עמית גרינברג
ִלְכבֹוד יֹום ְירּוָׁשַלִים ֶׁשִמְתַקֵיים ַהחֹוֶדׁש, ִהֵנה ַּכָמה עּוְבדֹות ַעל ָהִעיר:

 ֵּבית ַהְקָברֹות ְּבַהר ַהֵזיִתים הּוא ָהַעִתיק (ָיָׁשן) ְּביֹוֵתר ָּבעֹוָלם, ֶׁשֲעַדִיין 
      ָּפִעיל.

 ְּבכֹל ָׁשָנה, ֵיׁש ֲאָנִׁשים ֶׁשחֹוִלים ְּבָמה ֶׁשִנְקָרא 'ִתְסמֹוֶנת ְירּוָׁשַלִים'. 
      ֶזהּו סּוג ֶׁשל ִׁשיָגעֹון, ֶׁשּבֹו ֲאָנִׁשים ַמְרִגיִׁשים ֶׁשֵהם ְקדֹוִׁשים אֹו ֶׁשֵהם 

."ְדמּויֹות ֲחׁשּובֹות ֵמַהָתָנ      

 ִּבירּוָׁשַלִים ִנְמָצא ֵּבית ַהדֹוַאר ָהִראׁשֹון ַּבִמְזָרח ַהִתיכֹון. הּוא ָהָיה 
      ַׁשָיי ַלאֹוְסְטִרים, ֶׁשָּפְתחּו אֹותֹו ִּבְׁשַנת 1846.

 ְּבסֹוף ַהֵמָאה ַה-19, רּוְסָיה, ָצְרַפת, ַאְנְגִלָיה, ֶגְרַמְנָיה ְוִאיַטְלָיה ָּבנּו ָּבֵתי 
      חֹוִלים ּוְכֵנִסיֹות ָּבִעיר. ֵהן ָרצּו ְלַהְראֹות ְּבָכ ֶׁשְירּוָׁשַלִים ֲחׁשּוָבה ָלֶהן.

 ִּבְׁשַנת 1967, רֹאׁש ַהֶמְמָׁשָלה ָהִראׁשֹון, ָדִוד ֵּבן-גּוְריֹון, ָרָצה ַלֲהרֹוס 
      ֶאת ַהחֹומֹות ֶׁשל ָהִעיר ָהַעִתיָקה ֶׁשִהְפִרידּו ֵּבין ְׁשֵני ֶחְלֵקי ָהִעיר.

יֹום ְירּוָׁשַלִים

מאת רונן גליק
ַהַּכדּוֶרֶגל ֶׁשל ַהמֹוְנִדיָאל ַהָקרֹוב 

ֶנְחַׂשף (ִהְתַגָלה) ָלַאֲחרֹוָנה.

"ַהַׂשְחָקִנים ֹיאֲהבּו אֹותֹו", 

אֹוְמִרים ְּבֶחְבַרת 'ַאִדיַדס', 

ַיְצָרִנית ַהַּכדּור. "הּוא נֹוַח 

ִלְבִעיָטה ְוָיכֹול ָלעּוף ָרחֹוק".

ַהַּכדּור ָצבּוַע ְּבִצְבֵעי ַהֶדֶגל ֶׁשל 

ָקָטאר, ֶׁשְמַאַרַחת ֶאת ַהמֹוְנִדיָאל.

ְּבָקרֹוב ֶאְפָׁשר ִיְהֶיה ַגם ִלְקנֹות 

ֶאת ַהַּכדּור ֶהָחָדׁש ַּבֲחנּויֹות ֶׁשל 

'ַאִדיַדס'.

ֶנְחַׂשף ַהַּכדּור 
ֶׁשל ַהמֹוְנִדיָאל 
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ֳא

רונן מרכוס, פיקיוויקי 

חברת 'אדידס'


