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העורךקוראים כותבים משולחן
ְוַחד-ַּפֲעִמית ַמְגִניָבה ֲחָווָייה

ְלַאָּבא  ִמְקֶרה ֶׁשָקָרה ַעל ְלַסֵּפר ָרִציִתי ִלְווָייָתן. ַהָּכִריׁש ַעל 344 ְּב'ַיְנׁשּוף' ָקָראִתי

לֹו ָאְמרּו ֶׁשַעל ַהְסִפיָנה ָהֲאָנִׁשים ִּפְתאֹום ְגדֹוָלה. ְסִפיָנה ְלַיד ַּבָים הּוא ָגַלׁש – ֶׁשִלי

ִמַתְחָתיו. ֵיׁש ַמה ִלְראֹות

ְמסּוָיים. ְּבֶרַגע ּבֹו ָנַגע ֶׁשֲאִפילּו ֲעָנק ִלְווָייָתן ָּכִריׁש ִהְסַתֵּכל ְוָרָאה הּוא

ַמְגִניָבה. ַמָמׁש ֲחָווָייה ַחד-ַּפֲעִמית ֶׁשזֹו ֲאִני חֹוֵׁשב

ְּבַעְצִמי. ָּכֶזה ָּכִריׁש ִלְפגֹוׁש רֹוֶצה ָהִייִתי

השרון רמת פרפלוצ'יק, רפאל

ֲעצּוָבה ְיִדיָעה
ֲעבֹוָדה. ֶׁשְמַחְּפִׂשים ָּבעֹוָלם ֲאָנִׁשים ִמיְליֹוֵני ַעל 343 ְּב'ַיְנׁשּוף' ָקָראִתי

ֲעבֹוָדה. מֹוְצִאים א ַלֲעבֹוד, ֲאָבל ֶׁשרֹוִצים ֲאָנִׁשים ֶׁשֵיׁש ָעצּוב ָלַדַעת ֶזה

רחובות סרור, יונתן

ְמַׂשַמַחת ְיִדיָעה
.(343 ('ַיְנׁשּוף' ָעָלה ְּבִיְׂשָרֵאל ַהְנָׁשִרים ֶׁשִמְסָּפר ִלְקרֹוא ָׂשַמְחִתי

ִיְגַדל. ּוָבעֹוָלם ָּבָאֶרץ ָהֲאֵחִרים ַהַחִיים ַּבֲעֵלי ִמְסָּפר ֶׁשַגם ְמַקָווה ֲאִני

תל-אביב הלוי, צליל

ַאְבִדָיה! ְלֶדִני ְּבַהְצָלָחה
.NBA-ַּב ְלַׂשֵחק ֶׁשִנְבַחר ֶדִני ַאְבִדָיה ִּבְׁשִביל ָׂשֵמַח ֲאִני

ּוָבעֹוָלם. ְּבִיְׂשָרֵאל ַּכדּוְרַסָלן ּכֹל ֶׁשל ַהֲחלֹום ֶזה

ְלִיְׂשָרֵאל. ָּכבֹוד ְוָיִביא ַיְצִליַח ֶׁשֶדִני ְמַקֶווה ֲאִני

ֶדִני! ְּבַהְצָלָחה,

ירושלים אברהם, יונתן

ָהפּו עֹוָלם
ִלְפֵני  ַּבֲחרּו NBA-ַה ְקבּוצֹות

ַּכדּוְרַסָלִנים ִּבְׁשֵני ְׁשבּוַעִיים

ָמָדר. ְוָים ֶדִני ַאְבִדָיה - ִיְׂשְרֵאִלים

ַהְתִׁשיִעי ַּבָמקֹום ַאְבִדָיה ִנְבַחר

ִנְבַחר ְוִאילּו ָמָדר ְוַהְמכּוָּבד,

ַה-47. ַּבָמקֹום

ִלְׁשמֹוַע ַרִּבים ִהְתַאְכְזבּו ִיְׂשְרֵאִלים

ְלַדְעָתם, ַאְבִדָיה. ֶׁשל ַהִמיקּום ַעל

ְּבָמקֹום ִלְהיֹות ָצִרי ָהָיה הּוא

יֹוֵתר. ָגבֹוַה

ַהִיְׂשְרֵאִלים זֹאת, רֹוב ְלעּוַמת

ָמָדר. ֶׁשל ֵמַהְּבִחיָרה ִהְתַלֲהבּו

ִהיָגיֹון ֵיׁש ַהִאם מּוָזר. ַמָמׁש ֶזה

.ָהפּו עֹוָלם ֶזה ַהזֹו? ַּבַמְחָׁשָבה

ֶׁשאֹוֵמר: ֵיׁש ִּביטּוי ְּבִעְבִרית

גֹוֶדל ַהִציִּפָייה, ָּכ 'ְּכגֹוֶדל

ֶׁשְּככֹל אֹוֶמֶרת, זֹאת ָהַאְכָזָבה'.

ָּכ ָגדֹול, ְלַמֶׁשהּו ֶׁשַאֶתם ְמַצִּפים

ָהַאְכָזָבה ִאי-ַהְצָלָחה, ְּבִמְקֶרה ֶׁשל

יֹוֵתר. ְגדֹוָלה

ִלְדָבִרים ְלַצּפֹות ָלנּו ָאסּור ַהִאם

ֲאַנְחנּו ֶׁשמּוָתר. ַּבַווַדאי ְגדֹוִלים?

ַלטֹוב ּוְלַקּוֹות ְלַצּפֹות ְצִריִכים

ֲאַנְחנּו ַהְזַמן, ְּבאֹותֹו ֲאָבל ְּביֹוֵתר.

ַהִציִּפיֹות ֶׁשִּבְגַלל ִלְזּכֹור ְצִריִכים

(ְיכֹוִלים)  ֲעלּוִלים ָהֵאֶלה, ֲאַנְחנּו

ְלִהְתַאְכֵזב.

ְמַאֲחִלים ֲאַנְחנּו ִמְקֶרה, ְּבכֹל

ַּבְקבּוצֹות ַהְצָלָחה ִלְׁשֵניֶהם

ְוֶׁשַהִציִּפיֹות ֶׁשָלֶהם, ַהֲחָדׁשֹות

ְלַהְפָתעֹות ַהְגבֹוהֹות ַיַהְפכּו

ְנִעימֹות.

יגאל צדקא, עורך
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ְלַחֵּבר  ְלַהְפִסיק רֹוִצים ַּבִמְׂשָרד ְלִביׁשּול. ְּבָגז ָהֶאֶנְרְגָיה ֶנֶגד ִׁשימּוׁש ◄ ִמְׂשָרד
(ַמְכִׁשיֵרי ְּבִכיַרִיים ְלִהְׁשַתֵמׁש ַמִציִעים ֵהם זֹאת, ִּבְמקֹום ָגז. ְלַמַעְרכֹות ֲחָדִׁשים ָּבִתים

אֹוְמִרים. ֵהם ַלְסִביָבה", ְוטֹוב יֹוֵתר זֹול "ֶזה ַחְׁשַמִליֹות. ִּביׁשּול)

ַהִּבידּוד  ְתקּוַפת (ְזַמן) ַעְכָׁשיו ַהִּבידּוד. ְיֵמי ֶאת ְלַקֵצר ַמִציָעה ◄ ַהֶמְמָׁשָלה
ְלִהיָּבֵדק הֹוְלִכים א ַרִּבים ֶׁשֲאָנִׁשים טֹוֲעִנים (אֹוְמִרים) ַּבֶמְמָׁשָלה יֹום. 14 ִהיא

ֶׁשִאם ְמַקִווים ַּבֶמְמָׁשָלה .ּכֹל-ָּכ ָארֹו ְזַמן ְּבִבידּוד ִלְהיֹות רֹוִצים א ֶׁשֵהם ִּבְגַלל

ְלִהיָּבֵדק. ֲאָנִׁשים ֵיְלכּו יֹוֵתר, ָקָצר ִיְהֶיה ַהִּבידּוד

ֶלָחָלל. ֵאיָתן  ַּבֶדֶר ִיְׂשְרֵאִלי ◄ עֹוד
ַהָׁשָנה ַהָּבָאה. ְּבסֹוף ֶלָחָלל ָיטּוס ְסִטיַבה

ָהֲאִוויר ְורֹאׁש ְּבֵחיל ְלֶׁשָעַבר ַטָייס ֵאיָתן,

(ַיֲעֶׂשה) ִסיְדָרה  ַיֲערֹו ָרמֹון', ִאיָלן 'ֶקֶרן

ֶׁשַיֲחזֹור ְלַאַחר ַמַדִעִיים. ִניסּוִיים ֶׁשל

ְּבתֹוְכִניֹות ִיְׁשַתֵתף הּוא ְלִיְׂשָרֵאל,

ֶהָחָלל. ְּבנֹוֵׂשא ִחינּוִכיֹות

(ְמַחִּכים)  ַמְמִתיִנים ְּבוֹוִׁשיְנְגטֹון ◄
ַהִיְׂשְרֵאִלי, ַהַׂשְחָקן ַאְבִדָיה. ְלֶדִני

ֶׁשל ַּבְדַראְפט ַהְתִׁשיִעי ַּבָמקֹום ֶׁשִנְבַחר

ֶנְחַׁשב ִלְבִחיָרה מּוְצַלַחת ,NBA-ַה

נֹוָסף, ִיְׂשְרֵאִלי ַהֲחָדָׁשה. ְקבּוָצתֹו ֶׁשל

ַא ,NBA-הּוא ַל ָמָדר, ִנְבַחר ַאף ָים

ְּבִיְׂשָרֵאל. ְלַׂשֵחק ַיְמִׁשי ֵּביְנַתִיים

ַעל) (ְלַגֵּבי, אֹודֹות ◄ ֲחָדׁשֹות
ַהִמְתַנְדִבים  ּכֹל ַהִיְׂשְרֵאִלי. ַהִחיסּון
טֹוב. ַמְרִגיִׁשים ֶאת ַהִחיסּון ֶׁשִקיְּבלּו

ִעם ִניסּוי ַיְתִחיל ָׁשבּועֹות, ְּבעֹוד ִמְסָּפר

ִיְהיּו ַתָקלֹות א "ִאם הֹוִדיָעה: ִיְׂשָרֵאל ֶמְמֶׁשֶלת ִמְתַנְדִבים. יֹוֵתר ֶׁשל ַרב ִמְסָּפר

ַּבַקִיץ". ְּכָבר מּוָכן ִיְהֶיה ַהִחיסּון (ְּבָעיֹות),

 ֵאֶלה, ָצִרי ַלֲאזֹוִרים ְלַהִגיַע ְּכֵדי ִנְפְתחּו. ַהֶמַלח ּוְבָים ◄ ָּבֵתי ַהָמלֹון ְּבֵאיַלת
ַלֲעבֹוָדה". ְיכֹוִלים ַלֲחזֹור ֲאַנְחנּו "סֹוף-סֹוף ֵאיַלת: תֹוָׁשֵבי קֹורֹוָנה. ְּבִדיקֹות ַלֲעבֹור

ִלְמּכֹור  (ִהְתִחיָלה) ◄ 'ִאיִתיָחד' ֵהֵחָלה
ַהְתעּוָפה ֶחְבַרת ְלִיְׂשְרֵאִלים. ַּכְרִטיִסים

ֶאת ַתְתִחיל ַאּבּו-ַדאִּבי ֶׁשל ַהְלאּוִמית

ְמִחיר  חֹוָדִׁשים. ְּכ-5 ַהִטיסֹות ְּבעֹוד

דֹוָלר. ַּכ-500 ִטיָסה: ַּכְרִטיס
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גליק רונן מאת
(ִנְפַתח ֶנְחַנ ָחָדׁש ְׂשֵדה ְתעּוָפה

ְּבֶּבְרִלין.  ַּבחֹוֶדׁש ֶׁשָעַבר ִרְׁשִמית)

ְמאֹוד ִּבְזַמן ֶנְחַנ הּוא ְלַמֲעֶׂשה,

ָגדֹול ַמְׁשֵּבר ֵיׁש ַּכֲאֶׁשר מּוְצָלח, א

ִטיסֹות. ֶׁשֵאין ְוִכְמַעט ַּבַתָיירּות,

ִחיּוִבי). (חֹוְׁשִבים ְּבֶגְרַמְנָיה אֹוְּפִטיִמִיים זֹאת, ַלְמרֹות

מּוָכִנים ִלְהיֹות ְצִריִכים ֶׁשל ָדָבר, ַוֲאַנְחנּו ְּבסֹופֹו "ַהקֹורֹוָנה ִתְסַתֵיים

ְּבֶגְרַמְנָיה. אֹוְמִרים ֵאֵלינּו", ָלבֹוא ֶׁשִיְרצּו ַהַתָייִרים  ְלִמיְליֹוֵני

ַרִּבים  ֶהָחָדׁש. ַהָׂשֶדה ֵמֲהָקַמת (ְׂשֵמִחים) ְמרּוִצים ַהֶגְרָמִנים ּכֹל אּוָלם, א

ַהְסִביָבה. ְלִזיהּום (עֹוֶׂשה) גֹוֵרם ֶׁשהּוא ַּבַטֲעָנה ֶנְגדֹו, ְלַהְפָגנֹות ָיְצאּו

"ְׂשֵדה ַהַמְפִגיִנים. ָאְמרּו ָהעֹוָלִמיֹות", ַהִטיסֹות ְּבִמְסָּפר ְלַהְפִחית "ַחָייִבים

ֲהפּוָכה". ְלתֹוָצָאה גֹוֵרם ֶהָחָדׁש ַהְתעּוָפה

ַּבֵמרֹוץ ִיְׂשָרֵאל
ְלִחיסּון

ַהְתעּוָפה? ְׂשֵדה ֶאת ׂשֹוֵנא ִמי

שמעוני איילה מאת
ְתרּופֹות ָּבעֹוָלם ֶחְברֹות ִמְסָּפר

ָיִעיל ִחיסּון ִּפיְתחּו ֶׁשֵהן הֹוִדיעּו

ַלקֹורֹוָנה. (טֹוב)

ֲאֵחרֹות, ְּכמֹו ְמִדינֹות ִיְׂשָרֵאל,

ֵמַאַחת ִחיסּוִנים ְלַקֵּבל רֹוָצה

ֵמֶהן.

ִיְהֶיה ַהִחיסּוִנים ִמְסָּפר אּוָלם,

א  ְוָלֵכן ַהְרֵּבה) ִמֶמנּו (ֵאין מּוְגָּבל

אֹוָתם. ְלַקֵּבל ּכֹל ְמִדיָנה תּוַכל

ִעם ֶהְסֵּכִמים ַעל "ָחַתְמנּו

ְלַקֵּבל ְּכֵדי ַהמֹוִבילֹות ַהֲחָברֹות

ָאַמר ִחיסּוִנים", ֶׁשיֹוֵתר ַּכָמה

ְנַתְנָיהּו. ִּבְנָיִמין ַהֶמְמָׁשָלה, רֹאׁש

ֶׁשִּבְגַלל ַהַּכמּות ִנְרֶאה,

ַאְנֵׁשי ַרק ַּבַהְתָחָלה ַהמּוְגֶּבֶלת,

אֹוָתה. ְיַקְּבלּו ְרפּוָאה

ַמְמִׁשיָכה ִיְׂשָרֵאל זֹאת, ִעם ַיַחד

ְּכֵדי ִמֶׁשָלה ִחיסּון ְלַפֵתַח

ַמְסִּפיק ִיְהיּו ֶׁשַּבְמִדיָנה ְלַהְבִטיַח

ִאם ַהְקרֹובֹות, ַלָׁשִנים ִחיסּוִנים

.צֹוֶר ִיְהֶיה

צדקא יגאל מאת
(ֵּבין)  ְּבֶקֶרב ְּבִדיָקה

ּוַבֲאָתֵרי ִמְׁשָּפחֹות

ַאְׁשָּפה  (ְמקֹומֹות)

ֶׁשיֹוֵתר ְמַגָלה

ִמְׁשִליׁש ֵמַהֶזֶבל

ְּבִיְׂשָרֵאל ֶׁשִנְזַרק

ָמזֹון. הּוא

ְלַמֲאָכל. ֶׁשָראּוי (טֹוב) ְּבָמזֹון ֶׁשְמדּוָּבר הּוא טֹוב) (ְמאֹוד א ֶׁשָחמּור  ָמה

ְׁשָקִלים ְּבָׁשָנה. ִמיְלַיאְרד ָוֵחִצי ִּכְׁשלֹוָׁשה ֶׁשל ֶהְפֵסד ַלְמִדיָנה גֹוֵרם ֶזה ָדָבר

ָועֹוד. ַלֶמְמָׁשָלה ַהַׁשָייִכים ְּבמֹוָסדֹות ַּבָצָבא, אֹוֶכל ִמִּבְזּבּוז ְּכתֹוָצָאה זֹאת

ְּבָׁשָנה. ְׁשָקִלים ִּכ-3,500 הּוא ִמְׁשָּפָחה ֶׁשל ּכֹל ַהֶהְפֵסד ֵכן, ְּכמֹו

ֶׁשאֹוֵסף ִיְׂשָרֵאל', 'ֶלֶקט ְּבִאְרגּון אֹוְמִרים ַהֶזה", ֶאת ַהָמזֹון ְלַהִציל "ַחָייִבים

ֶׁשִמַצד ֶהְגיֹוִני מּוָזר ְוא ַמָצב "ֶזה ֲעִניֹות. ְלִמְׁשָּפחֹות ּוְמַחֵלק אֹותֹו ָמזֹון

ַהְרֵּבה ָמזֹון ּכֹל-ָּכ ּוִמַצד ֵׁשִני, ֶלֱאכֹול, ָלֶהם ָמה ֶׁשֵאין ֲאָנִׁשים ֵיׁש ֶאָחד,

ַלֶזֶבל". ִנְזַרק

ְלַהִציל  ְדָרִכים ִלְמצֹוא ֵמַהֶמְמָׁשָלה ְּבכֹוַח) (ְמַבְקִׁשים ִיְׂשָרֵאל' דֹוְרִׁשים ְּב'ֶלֶקט

ַהֶזה. ַהָמזֹון ֶאת

ָמזֹון – ְּבִיְׂשָרֵאל ֵמָהַאְׁשָּפה 9ִּכְׁשִליׁש
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ללווייתנים? קרה מה

חֹוָבה ִתְהֶיה ַהִאם
ִחיסּון? ְלַקֵּבל

דּוַּבאי ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל ַּבׁשּוק ֶדֶגל

מאת יעקב כהן
מים  עם לחוף לאחרונה הגיעו כ-200 לווייתנים

ונתקעו שם.  (נמוכים) ליד אוסטרליה רדודים

(להציל, לחלץ במהירות הגיעו מקומיים תושבים

הפתוח. לים אותם ולהחזיר הלווייתנים את להוציא)

לא שרדו הלווייתנים רוב הצער, אולם, למרבה

(נשארו בחיים).

להם. קרה ואיך זה מדוע מנסים להבין מדענים

במקום נמצאים שהם הבינו לא הלווייתנים מדוע

(בשבילם)? בעבורם מסוכן

מדי פעם. ומתים מתרחשת (קורית) החוף על שעולים של לווייתנים שקורה) הזו (דבר שהתופעה מתברר

נגרמת  הפגיעה הלווייתנים. בכיוון) של (התמצאות הניווט בחוש בגלל פגיעה קורה מהמדענים, זה חלק לדעת

עושות. שאוניות רעשים או במים זיהום בגלל (נעשית)

באוסטרליה. הרדודים במים הלווייתנים קבוצת בתמונה:

שמעוני איילה מאת
עֹוִׂשים) (א ִנְמָנִעים ָּבעֹוָלם ַרִּבים

ִמסּוִגים ׁשֹוִנים. ִחיסּוִנים ְלַקֵּבל

אֹוָתם ְמַחֵייב ַהחֹוק א אְֹמָנם

ְמַסְּכִנים ַא ֵהם ַלֲעׂשֹות זֹאת,

ַהִציּבּור. ֶאת ְּבָכ

ְּבִמְׂשָרד ּבֹוְדִקים ֵאֶלה, ְּבָיִמים

ֶאת ְלַחֵייב ֶאְפָׁשרּות ַהְּבִריאּות

ַהִחיסּון ֶאת ְלַקֵּבל ַהִיְׂשְרֵאִלים ּכֹל

מּוָכן. ִיְהֶיה ַּכֲאֶׁשר ַהקֹורֹוָנה, ֶנֶגד

ְיכֹוִלים ְלַהְרׁשֹות א "ֲאַנְחנּו

ְמחּוָסִנים", ִלְהיֹות ַלֲאָנִׁשים א

"זֹו ַהְּבִריאּות. ְּבִמְׂשָרד אֹוְמִרים

ַחָייִבים ֶׁשֲאַנְחנּו ְּבִריאּוִתית ַסָּכָנה

ִמֶמָנה". ְלִהיָזֵהר

שמעוני איילה מאת
ֶהְסֵּכִמים ַעל ָּכַתְבנּו ָהַאֲחרֹון ַּבִגיָליֹון

ַחְקָלִאית תֹוֶצֶרת ֶׁשל ִלְמִכיָרה

ְּכָבר ְוִהֵנה, ִיְׂשְרֵאִלית ְלדּוַּבאי.

ִמִיְׂשָרֵאל. ִויָרקֹות ֵּפירֹות ָׁשם ִנְמָּכִרים

ֶאְפָׁשר ַהִיְׂשְרֵאִלים ַהמּוָצִרים ְלַיד

ְוֶזה ֲאִפילּו ִיְׂשָרֵאל, ֶדֶגל ֶאת ִלְראֹות

ַלְמִכירֹות. עֹוֵזר

ַהֵּפירֹות ֶאת ַסְקָרִנים ֶלֱאכֹול "ֲאָנִׁשים

ִמִיְׂשָרֵאל", ֶׁשַמִגיִעים ְוַהְיָרקֹות

ַהתֹוֶצֶרת ֶאת ֶׁשְמַייֵצאת ַהֶחְבָרה ַּכְרֶמל', 'ֲאְגֵרְסקֹו ַמְנָּכ"ל ׁשֹור, אֹוֵמר יֹוָאב

(ַהְרֵּבה ִמְבָחר ֵיׁש ָלנּו ּוֵמַהְטָעִמים. ֵמָהֵאיכּות ִהְתַלֲהבּו "ֵהם ַהַחְקָלִאית.

ַהָׁשָנה". ּכֹל ָלֶהם ְלַסֵּפק (ִלְמּכֹור) ֶׁשנּוַכל ִויָרקֹות ֵּפירֹות ֶׁשל ָגדֹול ְלַהִציַע)

ִמִיְׂשָרֵאל ַהַחְקָלִאית ַהתֹוֶצֶרת ַלזֹו, זֹו ְקרֹובֹות ַיֲחִסית ַהְמִדינֹות ֶׁשְׁשֵתי ִּבְגַלל

ַהָקִטיף. ְלַאַחר ָׁשעֹות ַּכָמה ְלדּוַּבאי ַתִגיַע

ְיַקֵּבל ֶאת ְּבדּוַּבאי ֶׁשַהָלקֹוַח ְּכֵדי ַהּכֹל ַנֲעֶׂשה ַוֲאַנְחנּו ֶׁשָלנּו, ָגדֹול ִיְתרֹון "ֶזה

ׁשֹור. ֶׁשֶאְפָׁשר", אֹוֵמר ְּביֹוֵתר ַהְטִרָייה ַהתֹוֶצֶרת
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ַּבִּכיס ֶׁשָלֶכם! ִנְמָצא ֶזה ּכֺל

ומחשבים גלבועמדע אבי בעריכת

שמעוני איילה מאת
.3 מגיל משתעממים שכלבים גילו בהונגריה חוקרים

אוהבים הם גורים, כשהם אדם. לבני דומים כלבים לדעתם,

גדלים, שהם ככל אך מעניינים. דברים ולחפש להסתובב לרוץ,

להשתעמם. מתחילים הם 3 ובגיל יורדת, שלהם הפעילות

לאורך  שלהם המחקר (עשו) את ערכו ההונגרים החוקרים

השינוי את כדי לראות אותם הכלבים, על שנים כמה

שלהם. בהתנהגות

יותר. בריאים ויהיו פעילות יעשו שהם כדי שונים, עיסוקים להם למצוא כלבים לבעלי ממליצים הם

ֶנֱעָלִמים16 ְלָאן
ַהֲחָרִקים?

מאת שירה לוי
ָהַאֲחרֹונֹות ֶׁשַּבָׁשִנים ִגילּו ַמְדָעִנים

יֹוֵרד. ָּבעֹוָלם ַהֲחָרִקים ִמְסָּפר

ְמאֹוד ַלֶטַבע ֲחׁשּוִבים ֲחָרִקים

ְּבִמְסָּפָרם ִויִריָדה ְוַלִצְמִחָייה

ְמסּוֶּכֶנת. ִלְהיֹות (ְיכֹוָלה) ֲעלּוָלה

ֶׁשַהִׁשינּוִיים חֹוְׁשִבים ַמְדָעִנים

ֶׁשגֹוְרִמים  ֵהם ֲאִוויר) (ֶמֶזג ָּבַאְקִלים

ְלֵהיָעֵלם. ַלֲחָרִקים

ֶׁשֶזה חֹוְׁשִבים ֲאֵחִרים ַמְדָעִנים

ֵאיפֹה ֵאין ֶׁשַלֲחָרִקים ִּבְגַלל קֹוֶרה

ִלְחיֹות.

ָהָאָדם אֹוֲהִבים ַמִים ּוְבֵני "ֵהם

ַהַמִים ְמקֹורֹות ֶאת ְמַייְּבִׁשים

ַהַמְדָעִנים. אֹוְמִרים ָּבעֹוָלם",

ַהֲחָרִקים ְׁשלּוִליֹות ּוִביצֹות, "ְּבִלי

ִלְמצֹוא ָצִרי ִלְחיֹות. ְיכֹוִלים א

ִּפְתרֹון ַלַמָצב".

גלבוע אבי מאת
ַמֲחִזיק ֶׁשַּבְתמּוָנה ָהִאיׁש

ֶׁשֶאת ׁשֹוִנים, ַמְכִׁשיִרים

א ֲאִפילּו ֲאַנְחנּו ֶחְלָקם

ַמְצֵלמֹות, (ַמִּכיִרים): ְמַזִהים

ַקָלטֹות, ִעם ַמְכִׁשיִרים

ָועֹוד. ַמְחְׁשבֹוִנים ַרְמקֹוִלים,

ִנְמָּכִרים א ְּכָבר ֲאִפילּו ֵהם

ַּבֲחנּויֹות.

ַמדּוַע ֵאין ֶנֶעְלמּו? ֵהם ְלָאן

ָּבֶהם? צֹוֶר ָלנּו

ַהּכֹל ְּפׁשּוָטה: ַהְתׁשּוָבה

ַהֲחָכִמים. ַּבֶטֶלפֹוִנים ִנְמָצא

ּכֹל ֶׁשל ַּבִּכיס ַמֲחִזיק ִנְמָצא ֶׁשָהִאיׁש ָמה ּכֹל ֶׁשְּבֶעֶצם, ָּכ

ֵמִאיָתנּו... ְוֶאָחד ֶאָחד

ֶׁשָלנּו, ָהֲעבֹוָדה ׁשּוְלָחן ַעל ַגם ִהְׁשִּפיַע ַּכמּוָבן ַהָדָבר

ַפְקס,  ְּבַמְכִׁשיר ְּפִגיׁשֹות, ְויֹוָמן ָׁשָנה ְּביֹוָמן (ָמֵלא) ָעמּוס ָהָיה ֶׁשֶּבָעָבר

ָועֹוד... ְועֹוד ֵעִטים ְּבֶעְפרֹונֹות, ְּבַמְחְׁשבֹון,

ַהָׁשִנים ָהַאֲחרֹונֹות. ֶׁשל ַהִׁשינּוִיים ֶאת ִלְראֹות ְּכֵדי ַהקֹוד ֶאת ִסְרקּו
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מאת יעקב כהן
הרובוטים פעם, לא שכתבנו כפי

לחיים שלנו. ויותר נכנסים יותר

עובדים אותם רואים אנחנו

בבתי תרופות מחלקים במפעלים,

בבתי תרופות מביאים חולים,

במסעדות עובדים ואפילו מרקחת

מלצרים. במקום

(אומרים)  טוענים בעולם מומחים

הלא- ובעתיד ההתחלה, רק שזו

מיליוני הרובוטים, בגלל רחוק

ללא בעולם יישארו אנשים

עבודה.

חוששים רבים עובדים בארגוֵני

כך למשל,  (פוחדים) מהמצב הזה.

האוטונומיות המכוניות בגלל

עבודה  תהיה לבד), לא (שנוסעות

משאיות מוניות, לנהגי לנהגי

ואפילו לנהגי רכבות.

טוענים גם שהמומחים אלא

לדעתם, לדאוג. מה אין שלעובדים

עבודה מקומות יוסיפו הרובוטים

יורידו. ולא

זה יכול לקרות? איך

רובוטים מכניס מפעל "כאשר

אנושיים, עובדים במקום לעבודה

משתלם שזה בגלל זאת עושה הוא

אומרים  לו להרוויח) לו", (גורם

הרובוטים "בעזרת המומחים.

שעוזר לו מה כסף, הוא חוסך

כתוצאה בזול. מוצרים למכור

מוצרים קונים הצרכנים מכך,

להם יותר וכך נשאר זולים יותר

מוציאים הם הזה הכסף את כסף.

שצריך מסעדות וטיולים. כך על

עובדים יותר

האלה. בתחומים

היא המסקנה

של שבסופו

יותר נצטרך דבר

ולא עובדים

עובדים". פחות

אנשים פשוט

להחליף יצטרכו

לעבוד. להמשיך כדי מקצוע

לדאוג תצטרך "הממשלה

לאנשים האלה בכך שהיא תעזור

חדשים מקצועות ללמוד להם

אומרים לעבוד", להמשיך כדי

הסטודנטים לעבודה. "גם מומחים

לחשוב צריכים מקצוע, שבוחרים

הם בעתיד. ֶׁשִיְקרּו השינויים על

מקצועות שיהיו צריכים לבחור

החדש. לעולם העבודה מתאימים

כולם בסופו של דבר, אבל,

יותר". קלים יהיו והחיים ירוויחו

מהם! תפחדו אל רובוטים?
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ָנה ָ שׁ ּבַ ָחִדים ְמיּוּ ָיִמים
ֲעֵליֶהם. ָלֶכם ְּכֵדי ְלַסֵּפר ָּכאן ֲאַנְחנּו ַמִּכיִרים. ְמַעִטים ֶׁשַרק ְמיּוָחִדים ַּבָׁשָנה ָיִמים ֵיׁש

ַהקֹוִפים יֹום ְּבֵדֶצְמֶּבר – 14
ָּבֶהם. (ִלְראֹות) ִלְצּפֹות אֹוֲהִבים ּכֹל-ָּכ ֲאַנְחנּו ְוָלֵכן ָאָדם ִלְבֵני דֹוִמים קֹוִפים

ַהְּבִרית  ֶׁשְּבַאְרצֹות ִמיִׁשיֵגן ְּבאּוִניֶבְרִסיַטת ְסטּוֶדְנט ַּכֲאֶׁשר ִּבְׁשַנת 2000 (ִהְתִחיל) ֵהֵחל ֶזה יֹום

ִּבְׁשִביל) ַלֲחֵבר  (ָהְיָתה ְּפָרִטית ֶׁשנֹוֲעָדה ְּבִדיָחה ָהְיָתה זֹו ַהקֹוִפים'. – 'יֹום ָׁשָנה לּוַח ַעל ָּכַתב

ַהֶזה. ַהיֹום ַלֲחגֹוג ֶאת ֶהְחִליטּו ַוֲחֵבָריו יֹום, הּוא ֵמאֹותֹו ֶׁשלֹו.

אֹוָמנּות ְיִצירֹות ְוַנֲעֶׂשה ַהקֹוִפים ֶׁשל ַהְזכּויֹות ַעל ּוְנַדֵּבר ֲאַנְחנּו ַגם ִנְצָטֵרף ֲאֵליֶהם

ְלַהְגִזים... א ָנא ַא ֶזה, ַּבָננֹות ּובֹוְטִנים ְּביֹום ֶלֱאכֹול ֶאְפָׁשר ַגם קֹוִפים. ַעל
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לא אותה ֶמָּכה זו

נקי צחוק

העולם ומכל ומשם מכאן סיפורים

במדינה. הגדולים הפסטיבלים לאחד נחשב בהודו האור פסטיבל

כאלה יש שונים. מסוגים מנורות מדליקים רבים הפסטיבל, בליל

מחרס. במנורות שמדליקים כאלה ויש מנייר, במנורות אש שמדליקים

מנורות חרס אלפי מכין הוא האור. לפסטיבל מתכונן האיש שבתמונה

ימכור בשוק. שאותן הוא

אומר. הוא שלנו", המפעל של ביותר החזקה (זמן) התקופה "זו

ביותר הקדושה העיר מכה, אלה, בימים

לגמרי. שונה נראית למוסלמים,

חברתי, ריחוק על שומרים לרגל העולים

ואין כמעט הכעבה של המפורסמת וברחבה

אנשים.

הסעודיים אומרים מכה", אותה לא "זו

והמקום ריק. עֹוֵלי רגל "כמעט ואין בעצב.

הזה הקדוש המקום את ראינו לא מעולם

ככה".

חברתי. בריחוק מתפללים בתמונה:

האור לפסטיבל מתכוננים

22
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בגרמניה 'ְקרון' קרקס חברי

אנשים. להצחיק רוצים

להם אסור הקורונה בגלל אולם,

לא שהם מרגישים והם לעבוד,

שלהם. התפקיד את ממלאים

לרחובות לצאת החליטו הם

עצרו הם אנשים. להצחיק כדי

אותן. 'לנקות' כדי מכוניות

לא שלהם הניקיון עבודת אמנם

כל אבל כל-כך, מוצלחת היתה

צחק. – בעבודה אותם שראה מי

צריכים אנשים קשים, "בימים

אומרים. הם ולהשתחרר", לצחוק



פסטיבל
עצוב ושמח
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העולם ברחבי רויטרס כתבי מאת

הרכבת הלווייתן עצר את

שיער מסמרת תחרות

הציבוריים המקומות שרוב בזמן

לאנשים סגורים, ואסור בעולם

מקומות יש ביחד), (להיות להתקהל

שמח'. 'עושים זאת שבכל

(היה) לאחרונה  נערך בניקרגואה

בו אנשים פסטיבל מקומי,

מפחידים. לדברים מתחפשים

בכל מלאים, אך הרחובות היו

אחרת. היתה הרגשה קצת זאת,

"בדרך כלל יש כאן הרבה

דוכן בעל אומר אנשים", יותר

עדיין "אנשים לתחפושות.

לרחובות". לצאת מפחדים

בתמונה: אישה מחופשת

מסייה. בעיר בפסטיבל

בזמן, לעצור הספיק לא בהולנד רכבת נהג לאחרונה

של ֶּפֶסל למזלו, הפסים. שעל המחסום את פרץ והוא

לנהר. מנפילה את הרכבת הציל לוויתן זנב

תמונה שנתן לנו מה הפסל, על פשוט נתקעה הרכבת

מעניינת.

שהוא נראה אך דבר, קרה לא הרכבת לנהג למזלו,

המקרה... בגלל יפוטר

ֳא

משהו על לומר רוצים כאשר

אומרים מאוד, מפחיד שהוא

שיער'. 'ְמַסֵמר שהוא עליו

עומד שלו שהשיער הכוונה,

מסמרים. כמו

בנורבגיה תחרות יש אולם,

- השיער' 'מסמרת את שבאמת

השיער. הקפאת תחרות

ְמַעְצִבים בתחרות המשתתפים

בצורה במים שלהם השיער את

בקור אותו ומקפיאים מסויימת

שבחוץ.

תסרוקות מתקבלות כך

ומצחיקות. קפואות

עצמם המשתתפים אגב,

מים של בתוך אגם נמצאים

האוויר ורק ונעימים, חמים

ומקפיא. למים קר שמחוץ

מאות אבל לדעת, תתפלאו

שקלים. ל-5,000 ששווה פרס עם בתחרות הזו, משתתפים אנשים

כזו? בתחרות להשתתף רוצים הייתם  האם

23
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סוערת הבריטית הממלכה
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קצר סיפור

ַרע ִלְהיֹות ְוֶזה ָיכֹול טֹוב ָיכֹול ִלְהיֹות ֶזה
ָהְרחֹוָקה ְּבִסין ַחי ָׁשִנים ַרּבֹות ִלְפֵני

ָחָכם. ִאיָּכר

ָהָיה הּוא ְוָחָזק. ָגדֹול סּוס ָהָיה ָלִאיָּכר

ִלְמקֹומֹות ָעָליו ְורֹוֵכב ַהסּוס ִעם חֹוֵרׁש

ְמרּוָחִקים.

ָּכֶזה ְל סּוס ֶׁשֵיׁש ָגדֹול ַמָזל ֵיׁש ְל"

ַהְׁשֵכִנים. ָאְמרּו לֹו טֹוב",

ִלְהיֹות ָיכֹול טֹוב ְוֶזה ִלְהיֹות "ֶזה ָיכֹול

ָלֶהם. עֹוֶנה ַרע", ָהָיה

ָׁשֲאלּו ַרע?", ִלְהיֹות ָיכֹול ֶזה ֵאי"

אֹותֹו.

עֹוֶנה. ָהָיה ֶזה", "ָּכָכה

ֶנֱעַלם. ַהסּוס ֶאָחד, יֹום

ְמאֹוד. ֶזה ַעל ִהְצַטֲערּו ַאְנֵׁשי ַהְּכָפר

ָאְמרּו לֹו. חֹוֶסר ַמָזל", ַמָמׁש "ֶזה

ָעצּוב". ְמאֹוד ְּבַווַדאי "ַאָתה

טֹוב ָיכֹול ִלְהיֹות "ֶזה ָעָנה: ׁשּוב ְוהּוא

ִלְהיֹות ַרע". ָיכֹול ְוֶזה

ָׁשֲאלּו ְּבֶזה?", ִלְהיֹות טֹוב ָיכֹול "ָמה

ַהָדָבר ֶאת "ִאיַּבְדָת ַהְּכָפר. תֹוָׁשֵבי

ְלא ַתֲעֶׂשה ָמה .ֶׁשְל ֶהָחׁשּוב ְּביֹוֵתר

ַהסּוס?"

ָעָנה. ְוא ִהְסַתֵּכל ֲעֵליֶהם ָהִאיָּכר

ֲחִמיָׁשה ִעם ַהסּוס ָחַזר ָׁשבּוַע, ַאֲחֵרי

ְסָייִחים ְקַטִנים.

ְוָאְמרּו: ָהִאיָּכר ֶאת ְלָבֵר ִמיֲהרּו ּכּוָלם

תּוַכל ַעְכָׁשיו ַמָזל! ַהְרֵּבה ְל "ֵיׁש

ַהְרֵּבה ּוְלַהְרִוויַח ַהְסָייִחים ֶאת ִלְמּכֹור

ֶּכֶסף".

ִלְהיֹות "ֶזה ָיכֹול ָעָנה: ׁשּוב ַא ָהִאיָּכר

ַרע". ִלְהיֹות ָיכֹול ְוֶזה טֹוב

אֹותֹו ָׁשֲאלּו א ַהְּכָפר ַהַּפַעם תֹוָׁשֵבי

ַהֲחִׁשיָבה ֶאת ְלָהִבין ְׁשֵאלֹות. ֵהם ִניסּו

ְלא ַהְצָלָחה. ֶׁשלֹו, ַא ַהמּוָזָרה

ֶׁשל ְּבנֹו ָרַכב ִמֵּכן, ָיִמים ְלַאַחר ַּכָמה

ְוָׁשַבר ָנַפל ַהְסָייִחים, ַאַחד על ָהִאיָּכר

ַרְגלֹו. ֶאת

ַהַמָזל חֹוֶסר ַעל ִהְצַטֲערּו ּכּוָלם ְוׁשּוב

ָלֶהם ָעָנה ׁשּוב ַא הּוא ָהִאיָּכר, ֶׁשל

אֹוָתה ַהְתׁשּוָבה. ֶאת

(ִהְתִחיָלה ָּפְרָצה ַאֲחֵרי ִמְסָּפר ָיִמים,

ָּבאּו  ַהֶמֶל ִמְלָחָמה, ּוְׁשִליֵחי ִּפְתאֹום)

ַא ּכֹל ַהְצִעיִרים ַלִמְלָחָמה, ֶאת ָלַקַחת

ַרְגלֹו ַּבְּכָפר ִּכי ִנְׁשַאר ָהִאיָּכר ֶׁשל ְּבנֹו

ָהְייָתה ְׁשבּוָרה.

ֵהִבינּו ְּכָבר ַהְּכָפר תֹוָׁשֵבי ַהַּפַעם,

ִלְפָעִמים – ָהִאיָּכר ֶׁשל ַהֲחִׁשיָבה ֶאת

ֲעלּוִלים ְלטֹוִבים, ֶׁשֶנְחָׁשִבים ְדָבִרים

.ּוְלֵהֶפ ָרִעים ִלְהיֹות

27

שמעוני איילה מאת
המלוכה. במשפחת שקורה מה כל אחרי אחרי) (מסתכלים עוקבים בבריטניה

בשנה מתפקידה תתפטר אליזבת' שהמלכה שמועה התפרסמה לאחרונה,

.95 הולדת תחגוג יום כאשר היא הבאה,

סוערת. הבריטית הממלכה (רק), שמועה בלבד למרות שזו

בעולם. שיש ביותר החשוב הדבר זה כאילו בזה עוסקים מהעיתונים חלק

שהיו למלכים האחרים אותו משווים וכבר בריטניה, של הבא המלך שיהיה צ'ארלס, על הנסיך מדברים הם

ההיסטוריה. לאורך לממלכה

מותה.  התפקיד) לפני את (תעזוב תפרוש לא שהמלכה אומרים המלוכה לענייני מומחים אולם

ונראה... הבאה לשנה נחכה יקרה? באמת מה אז

ֳא

רויטרס     



ישנם ממוצע בוגר אדם בגוף

דם.   כ-5 ליטרים של

לנשום דרך צבים יכולים

 הישבן.

שזה עתה תינוק ראשו של

(שווה ל...) רבע  מהווה נולד

גופו.  ממשקל

מעוצב 'פייסבוק' של הלוגו

שהמייסד משום כחול בצבע

צוקרברג, הוא שלו, מארק

ולא יכול עיוור צבעים

אדום לירוק. להבדיל בין

תצוף קולה דיאט של פחית

של קולה שפחית במים, בעוד

רגילה תשקע.

הטמפרטורה משקר, כשאדם

שלו עולה. התופעה באף

פינוקיו'. 'אפקט נקראת

לעציצים, מוזיקה השמעת

קלאסית, מוזיקה ובמיוחד

יותר. מהירה צמיחה מעודדת

המאסר עונש בנורבגיה

21 שנים.  הוא המקסימלי

זו במדינה עולם מאסר עונש

.1971 בשנת בוטל
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ולעניין ֳא30קצר 28 ַּבָלִׁשית ֲחָכִמיםִחיָדה חֹוְקִרים ֶׁשָצִרי ִמְקִרים ֵיׁש
ָלנּו? ַלֲעזֹור אֹוָתם. ַהִאם תּוְכלּו ֶׁשִיְפְתרּו

ְתׁשּוָבה:
ְּכֶׁשַמרַׁשְרִביטִהִגיַעְלֵביתַהחֹוִלים,הּואָׁשַאלִמיָיָרהְּבִאְׁשתֹו. אּוָלם,ַאף ֶאָחדא

ָאַמרלֹוֶׁשָירּוָּבה.ַּכָזכּור,הּואָאַמרֶׁשָהעֹוֶזֶרתַרק ָאְמָרהֶׁשִאְׁשתֹו ְּבֵביתַהחֹוִלים.ָלֵכן,

ָּברּורֶׁשהּואַהיֹוֶרה.

ַהחֹוִלים ְּבֵבית ַמֲעָצר
ַׁשְרִביט ָצַעק ַמר ְּבִאְׁשִתי!", ָיָרה ִמי ָלַדַעת "ֲאִני רֹוֶצה

ַהחֹוִלים. ְלֵבית ִּבְמִהירּות ְּכֶׁשִנְכַנס

ִאם ְׁשֵאלֹות, ַּכָמה אֹוְת רֹוֶצה ִלְׁשאֹול ֲאִני "ֲאדֹוִני,

לֹו ָׁשם. (ִחיָּכה) ֶׁשִהְמִתין יֹוָנָתן צּור, ַהַּבָלׁש, ָאַמר ֶאְפָׁשר",

ַמר ָאַמר ָלֱאֶמת", ְלַהִגיַע רֹוֶצה ֲאִני ִתְׁשַאל. "ִתְׁשַאל,

ַׁשְרִביט.

ַהַּבָלׁש. ָׁשַאל ַהחֹוִלים?", ְּבֵבית ֶׁשִאְׁשְת ָׁשַמְעָת "ָמַתי

ִלי ִסיְּפָרה ִהיא ַלִמְׂשָרד. ֵאַלי ִהְתַקְׁשָרה ַּבַּבִית ָהעֹוֶזֶרת ַדקֹות. ַּכָמה "ִלְפֵני

ָהִאיׁש. ָעָנה ְלָכאן", ּוִמָיד ָּבאִתי ַהֶטֶלפֹון ֶאת ָסַגְרִתי ְּבֵבית ַהחֹוִלים. ֶׁשִאְׁשִתי

ָאַמר ִניָסיֹון ְלֶרַצח", ֶׁשל ְּבַאְׁשָמה אֹוְת עֹוֵצר ֲאִני ַׁשְרִביט, ַמר "ּוְבֵכן...

צּור. ַהַּבָלׁש

ְּבִאְׁשתֹו? ֶׁשָיָרה הּוא ֶזה ֶׁשַהַּבַעל צּור ָיַדע ַהַּבָלׁש ֵאי

28

ִמיָלה ַעל ִמיִלים ָמה 29ּכַ

ַּכדּור
ְּכָלל ּוְבֶדֶר הּוא ָעגֹול, ַהַּכדּור

ּבֹו. ְמַׂשֲחִקים

ֶׁשֶאְפָׁשר ֶׁשֶלג, ַּכדּוֵרי ַגם ֵיׁש

ִאיָתם. ְלַׂשֵחק

ֲאֵחִרים ֶׁשֵאיָנם ַּכדּוִרים ֵיׁש ַא

ֵהם ַּכדּוֵרי ֵאֶלה ְּכָלל. ִמְׂשָחק

ַהְתרּופֹות. ְוַכדּוֵרי ָהרֹוֶבה

ַּכדּוִרים? ָלֶהם קֹוְרִאים ָלָמה

ָהיּו ֵהם ַגם ֶּבָעָבר, ּוְבֵכן

ִנְׁשַאר. ֶׁשָלֶהם ְוַהֵׁשם ֲעגּוִלים
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ָלעֹוָלם ִמָסִביב ֵמרֹוץ

הדשא? על שוכב השחקן מּוַחַמדלמה
ְמַווֵתר א מאת יעקב כהן

המגינים השחקנים עונשין, בבעיטת השער לעבר בועט כדורגלן כאשר

הכדור. את לעצור וקופצים כדי בשורה עומדים

ואז יקפצו שהם מחכה עליהם', 'עובד הבועט השחקן לפעמים אולם,

בועט מתחת לרגליהם. הוא

שקורה) חדשה  תופעה (דבר רואים אנו (זמן) האחרונה, בתקופה לכן,

לתת)  (לא כדי למנוע הדשא על מגן שוכב שחקן במשחקי כדורגל.

בתמונה). הקופצים (ראו השחקנים לרגלי להיכנס מתחת מהכדור

הכדורגל... בעולם הבא הרעיון יהיה מה מעניין

מאת שירה לוי
ִמַּפִקיְסַטן ִאיְקָראם מּוַחַמד

ְסנּוֵקר. ְלַׂשֵחק אֹוֵהב

ְלא נֹוַלד ֶׁשהּוא הּוא ָהִעְנָיין

ְּבֶהְחֵלט ְּבָעָיה ְוזֹו ָיַדִיים

ִּבְׁשִבילֹו.

ְמַווֵתר א הּוא זֹאת, ַלְמרֹות

ֶׁשלֹו. ַהַסְנֵטר ִעם ּוְמַׂשֵחק

ַוֲאִני ָרִגיל ָאָדם ְּכמֹו ּכֹל "ֲאִני

ֶׁשִלי  (מּום) ַלִמְגָּבָלה נֹוֵתן א

ְמַסֵּפר. ְלַהְׁשִּפיַע ָעַלי", הּוא

ָהָאהּוב ַהִמְׂשָחק הּוא "ְסנּוֵקר

ְּכֵדי ַהּכֹל עֹוֶׂשה ַוֲאִני ָעַלי

ִמֶמנּו". ֵליָהנֹות

31

3233

רויטרס

ֳא

גליק רונן מאת
ְּבָצְרַפת  (ִהְתִחיל) ֵהֵחל ֶׁשָעָבר ַּבחֹוֶדׁש

ָלעֹוָלם. ִמָסִביב ִסירֹות ֵמרֹוץ

ֶׁשִנְמָׁשִכים ַהָקִׁשים ַהֵמרֹוִצים ֶאָחד ֶזה

חֹוָדִׁשים. ַּכָמה

ְויֹוְצִאים ֵמַהקֹורֹוָנה ִנְפָרִדים "ֲאַנְחנּו

ַהִמְתָחִרים אֹוְמִרים ָגדֹול", ֶאָחד ְלִבידּוד

ְלָצְרַפת ַלֲחזֹור ְמַקִווים "ֲאַנְחנּו .ְּבִחיּו

קֹורֹוָנה". ְלא ָהְרִגיָלה,

.ַלֶדֶר יֹוְצאֹות ַהִסירֹות רויטרסַּבְתמּוָנה:

רויטרס



מאת שירה לוי
הּוִריָקן  (ְסָעַרת) סּוַפת

ָלַאֲחרֹוָנה ָּפְגָעה

ְמִדינֹות ְּבַכָמה

ָאֶמִריָקה. ִּבְדרֹום

ַהְסָעָרה ָהְיָתה "זֹו

ְּביֹוֵתר ַהֲחָזָקה

ַהָׁשִנים ְּבֶעְׂשרֹות

ֲאִוויר. ְלֶמֶזג אֹוְמִרים מּוְמִחים ָהַאֲחרֹונֹות",

ַהַמִים ַרִּבים. ְמקֹומֹות ֶׁשֵהִציפּו ַמִים, ֶׁשל ְגדֹולֹות ַּכמּויֹות ָיְרדּו ַּבסּוָפה

יֹוֵתר. ְגבֹוִהים ִלְמקֹומֹות ַחָייִבים ִלְברֹוַח ָהיּו ַרב, ַוֲאָנִׁשים ְלגֹוַבה ִהִגיעּו

ֵהם ֵמָרחֹוק. ֶׁשָלֶהם ַהְּכָפר ַעל ִמְסַתְּכִלים ְּבהֹוְנדּוָרס תֹוָׁשִבים ַּבְתמּוָנה:

ַעד  ַרב, ְזַמן ֶׁשָלֶהם עֹוד ַלָּבִתים (ְלִהְתָקֵרב) א יּוְכלּו ָלֶגֶׁשת ֶׁשֵהם יֹוְדִעים

ֵייֵרד. ַהַמִים (גֹוַבה) ֶׁשִמְפָלס
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ַהּכֺל ַההּוִריָקן ָלַקח ִאיתֹו

למוזיאון מגיעים הלווייתנים
גרינברג עמית מאת

ללווייתנים.  מוזיאון נורבגיה (בונים) בצפון מקימים אלה בימים

בזכות בנוסף, של לווייתנים. שונים על סוגים וילמדו יציגו במוזיאון

בים. שוחים לווייתנים ממנו לראות יהיה אפשר שלו, המיקום

כמעט לווייתנים לראות אפשר שממנו בעולם היחיד הוא שלנו "המיקום

וחצי. כשנתיים בעוד שייפתח במוזיאון אומרים השנה", עונות כל

יהיה ואפשר במים שבולטת גדולה אבן של בצורה ייבנה עצמו המוזיאון

בים. בלווייתנים ולצפות שלו, הגג על לטייל

בבגדים להתלבש צריך הזה, המיוחד במוזיאון לבקר כדי לידיעתכם,

בעונת הקיץ. חמים, גם

ַהְקֶרְמּבֹו
ְּבַסָּכָנה!

36

35

34

ֳא

שמעוני איילה מאת
ַהַמֲאָכִלים ַאַחד ְּבִיְׂשָרֵאל,

הּוא ַהְקֶרְמּבֹו. ַּבחֹוֶרף ָהֲאהּוִבים

חֹוְטִפים ְוָאֵכן, ַהִיְׂשְרֵאִלים

ָּבֶרַגע ֵמַהַמָדִפים ַהַמְמָתק ֶאת

ַמְתִחיל. ֶׁשַהחֹוֶרף

ַהְגדֹוָלה ָהַאֲהָבה ַלְמרֹות אּוָלם,

ֶׁשֵיׁש ִמְתָּבֵרר ַלְקֶרְמּבֹו, ֶׁשָלנּו

ְלִקיּומֹו. ַסָּכָנה

ֶחְבַרת הֹוִדיָעה ָלַאֲחרֹוָנה,

(חֹוֶׁשֶבת)  ׁשֹוֶקֶלת ֶׁשִהיא 'ֶפְלְדָמן'

אֹותֹו. ְלַייֵצר ְלַהְפִסיק

ֶּכֶסף", ִמַדי יֹוֵתר ָלנּו עֹוֶלה "ֶזה

אֹוְמִרים. ֵהם

ַאַחת ִהיא 'ֶפְלְדָמן' ֶחְבַרת

ַהְקֶרְמּבֹו, ֶׁשל ַהַיְצָרִניֹות ַהְגדֹולֹות

ֲעלּוָלה ֶׁשלֹו, ַּבִייצּור ְוַהְפָסָקה

ְלַמְחסֹור. (ַלֲעׂשֹות) ִלְגרֹום

ַהַיְצָרִנית 'ְׁשְטָראּוס', ֶחְבַרת

הֹוִדיָעה ְקֶרְמּבֹו, ֶׁשל ַהְׁשִנָייה

ְלַהְׁשִלים ְּכֵדי ַתֲעֶׂשה ַהּכֹל ֶׁשִהיא

ֶהָחֵסר. ֶאת

ְּכָלל ִיְהֶיה ֶׁשא ְלַמָצב ַנִגיַע ַהִאם

ְּבִיְׂשָרֵאל? ְקֶרְמּבֹו

ֶׁשא... ְמַקִווים ַהְקֶרְמּבֹו אֹוֲהֵבי

  Dorte Mandrup

רויטרס
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ַתְׁשֵּבץ טּור ֶמְרָּכִזי
ִאם ִתְפְתרּו ֶאת ּכֹל ָהְרָמִזים, ַּבטּור ָהָאפֹור ְתַקְּבלּו מּוָׂשג ֶׁשמּוְזָּכר ְּבִגיָליֹון 

ֶזה (2 ִמיִלים).

ִלְפֵניֶכם ַׁשְרֶׁשֶרת ִמיִלים. ְּבכֹל ַּפַעם, ֵיׁש ְלַהְחִליף אֹות ַאַחת, ּוְלַקֵּבל 

ֶאת ַהִמיָלה ַהֲחָדָׁשה, ַעד ֶׁשַתִגיעּו ַלִמיָלה ָהַאֲחרֹוָנה. ְּכֵדי ַלֲעזֹור 

ָלֶכם, ִהְכַנְסנּו ֶאת ַהִמיָלה ָהִראׁשֹוָנה ְוֶאת ַהִמיָלה ָהַאֲחרֹוָנה.

ְלַהִגיַע ִמִמיָלה ְלִמיָלה

ק ר י פ

ג' ט ו ק

1. ָׁשַבר ַלֲחָלִקים

2. ִּביָרָתה - ַּבְגַדד

3. ִמְּכֵלי ַהָדם

4. ַהֵחֶלק ָהֲאחֹוִרי ֶׁשל ַהַצָוואר

5. ֵמעֹונֹות ַהָׁשָנה

6. עֹוֵבר, ְזַמִני

7. מֹוִציא ָחָלב ֵמַהָּפָרה 

8. תֹוִלים ָעָליו ֶּבֶגד

9. ָקֶצה ֶׁשל ַּכדּור ָהָאֶרץ

10. סּוג ֶׁשל ְגִביָנה

1. יֹוֵרד ֵמַהָׁשַמִיים

 .2א ְיָׁשָנה

3. ֵיׁש ָלה ֶּכֶתר ַעל ָהרֹאׁש

4. ַהֵהֶפ ִמ'ָּפחֹות'

 .5א ָׂשֵמַח

6. ָהעֹוָנה ַהנֹוְכִחית

7. ַּבַעל ַחִיים ֶׁשאֹוֵכל ַּבָננֹות

8. ֶזֶבל

4 3 2 1

2

3

4

ִלְפֵניֶכם ִריּבּוַע ֶקֶסם, ֶׁשּבֹו ַהִמיִלים 

ַהְמאּוָזנֹות ֵהן ַגם ַהִמיִלים ַהְמאּוָנכֹות. 

ַהִאם ַתְצִליחּו ִלְפתֹור ֶאת ָהִריּבּוַע ַהֶזה?

1. ַמְדִליִקים אֹוָתן ַּבֲחנּוִּכָייהִריּבּוַע ֶקֶסם

2. מּוָתר לֹו, ָיכֹול

3. ָערּוץ ָנַחל

4. ֶאָחד ֶׁשְמַטֵייל ְּבֶאֶרץ ַאֶחֶרת

ַהְתׁשּוָבה ִהיא: _______________________

ִלְפֵניֶכם ְרִׁשיָמה ֶׁשל ַהְגָדרֹות. ַהַּפַעם ֲעֵליֶכם ִלְמצֹוא ִמיִלים ַהַמְתִחילֹות 

ָּבאֹוִתיֹות 'ב' ְו-'י'.

ָמה ֶהְמֵׁש ַהִמיָלה?
ִלְפֵניֶכם ְרִׁשיָמה ֶׁשל ִמיִלים, ֵחֶלק ֵמֶהן מֹוִפיעֹות ַּבַּכָתבֹות ָּבִעיתֹון. 

ִּכְתבּו ֶאת ַהִמיִלים ַהִנְרָדפֹות ֶׁשָלֶהן. ֵהיָעְזרּו ְּבַמְחָסן ַהִמיִלים ְלָמָטה.

ִמיִלים ִנְרָדפֹות

* ְלַהִציל, ְלהֹוִציא * א עֹוִׂשים * ְיכֹוִלים * ִהְתַמְצאּות ַּבִּכיּוּון *
* ְׂשֵמִחים * עֹוֶׂשה * ְלַחּכֹות * חֹוְׁשִבים ִחיּוִבי * 

ְמַבְקִׁשים ְּבכֹוַח * ֵאין ִמֶמנּו ַהְרֵּבה * ָמֵלא * ְנמּוִכים *

1. ָעמּוס ___________ 

2. דֹוְרִׁשים _________

3. אֹוְּפִטיִמִיים _______

4. גֹוֵרם ___________

5. ְמרּוִצים __________

6. מּוְגָּבל __________

7. ִנְמָנִעים _________

8. ֲעלּוִלים _________

9. ְרדּוִדים _________

10. ְלַהְמִתין ________

11. ִניּוּוט __________

12. ְלַחֵלץ __________

1. ַהַתְרְנגֹוֶלת ַמִטיָלה אֹוָתן: ֵּבי _ _ _

2. ַמָדֵעי ַהַחִיים: ִּבי _ _ _ _ _ _ 

3. לֹוְמִדים ָׁשם: ֵּבי _- _ _ _  

4. ָגִרים ְּבתֹוכֹו: ַּבִי _

5. ַהְפָרָדה ֵמֲאֵחִרים: ִּבי _ _ _

6. ְנִגיָסה ְקַטָנה: ִּבי _ 

7. ֲהָכַנת אֹוֶכל ְּבִסיר: ִּבי _ _ _

8. ִעיר ֶמְרָּכִזית ִּבְמִדיָנה: ִּבי _ _ 

9. ְממּוָצע: ֵּבי _ _ _ _

10. ְמַטְּפִלים ָׁשם ְּבחֹוִלים: ֵּבי _- _ _ _ _ _ 

בי

1

2

3

4

5

6

7

8
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...הזוכים בפרסים...הזוכים בפרסים...הזוכים בפרסים...

ירושלים שרון, דוד

חולון לוי, נטע

תל-אביב-יפו סואעד, כאמלה

לציון ראשון חיים, גלעד

רמלה מוחמד אל-מצרי, 

יפעת ברזילי, חיפה

דורון לוי, טבריה

לונדון בסון, אמילי

חיפה סודרי, יעל

אשדוד גבאי, יוסף

ַהַתְׁשֵּבִצים: ֶׁשל ַהְתׁשּובֹות ִלְבִדיַקת

ֶׁשָלֶכם ֶהָחָכם ַהֶטֶלפֹון ְּבֶעְזַרת ַהקֹוד ֶאת ִסְרקּו

ָהִעיתֹון. ַּבֲאָתר ַהְתׁשּובֹות ְלַדף ְוַתִגיעּו

ַהָגדֹול                     348ַהַתְׁשֵּבץ מספר

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                               

ַהָּפָרה קֹול .1

ַהׁשֹוקֹוָלד ֶצַבע .2

אֹותֹו ֶׁשָמֲחקּו .3

ַהְנָחיֹות ְּכָלִלים, .4

ַהֵהֶפ ִמ'ּבֹוִכים' .5

ֶהָחִבית ַתְׁשֵּבץ
דֹוְקָרִנִיים ְצָמִחים .6

אֹו נֹוֵזל ָגז א .7

ַהִניקּוד ִמִסיָמֵני .8

ְוא ׁשֹוֶתה אֹוֶכל א .9

מאוזן:

ְּבַמֲחַבת. ִמֵּביִצים ַמֲאָכל .9 ְׂשמֹאל. א .5 ָאֶמִריָקִני. ַמְטֵּבַע .1 

ִסְפרּוִתי. דֹב .14 ַהְדבֹוָרה. תֹוֶצֶרת .12 ַהֶּכֶתר. רֹאׁשֹו ַעל .11

ַּבַעל .20 ַהיֹום. ֶׁשִלְפֵני ַהיֹום .19 ְקִריָאה. ִמיַלת .17 ָיִמין. א .15

ְמִריִחים ָאנּו ַדְרּכֹו ֵאיָבר .25 ָהֵעז. ֶׁשל ַהָזָכר .22 ָזָהב. ֶצַבע

ִּבְׁשִבילֹו. .29 .'ִמ'ָנמּו ַהֵהֶפ .28 ֱאנֹוִׁשי. ִאיׁש, ְיצּור .26  ְונֹוְׁשִמים.

ִּביָרָתה .36 ָנֶאה. .35 ְׁשִליָלה. ִמיַלת .32 ֶּכֶסף. ְּבתֹוכֹו ׁשֹוְמִרים .30

ִמיַלת .42 ִמְּכֵלי ַהַסּכּו"ם. .41 ָגדֹול. ֵמיָתִרים ְּכִלי .39 ָּפִריז. ִהיא

ָקִׁשים. א .48 ָיֵרַח, ְלָבָנה. .46 ַיַחד. ֶׁשְמַנֶגֶנת ְקבּוָצה .44 ְׁשֵאָלה.

ֵאינֹו .54 ִאיתֹו. מֹוֲחִקים .53 (ר"ת). ְלֶׁשַבח ִציּון .52 ָצְמָחה. .50

ְלַמָגע. ָקֶׁשה

מאונך:

ֶצַבע .4 ְיהּוִדי. ָדת ִאיׁש .3 ִדיֵּבר ְּבֶׁשֶקט. .2 ַאָּבא. ֶׁשל ָאחֹות .1

ְּבַמֲעָטָפה. אֹותֹו ׁשֹוְלִחים .8 ֶחֶרק ָחרּוץ. .7 ָחׁשּוב. נֹוֵזל .6 ַהֶגֶזר.

ִּכי. ִמְּפֵני, .24 ַלִנילּוס. ָתָנ"ִכי ֵׁשם .23 (ִקיצּור). ְוַכדֹוֶמה .21 ֶזֶבל. .19 ִנְׁשַאר. א ִנְגַמר, .16 ְל... ַׁשָיי .15 ָגִרים ְּבתֹוכֹו. .13 נֹח. ֶׁשל ִמָּבָניו .10

ַהִיְׂשְרֵאִלי. ַהָצָבא .36 (ר"ת). ָס ַהּכֹל .34 ֵהיָכן. .33 ִיְׂשָרֵאל. ֵאזֹור ִמְדָּבִרי ִּבְדרֹום .31 ַמֵהר. א .29 ַחם. נֹוְזִלי ַמֲאָכל .27 .'ֵמ'חֹוֶׁש ַהֵהֶפ .26

ַּבִמְקֶלֶדת. ַּכְפתֹור .43 ֵׁשִני. ָמקֹום ֶׁשל ֶמַדְלָיה .41 ָהִאיָמהֹות. ֵמַאְרַּבַעת ַאַחת .40 ִנְפָלא. .39 ַמְׁשֶקה ַחם ֵמָעִלים. .38 (ר"ת). ַמַחץ ְּפלּוגֹות .37

.ִּבְׁשִביְל .51 ַמִים ַרִּבים. ָמקֹום ִעם .49 ַמֵהר. הֹוֵל .47 (ִקיצּור). ִקילֹוְגַרם .45

8 7 6 5 4 3 2 1

11 10 9

16 15 14 13 12

21 20 19 18 17

23 22

27 26 25 24

29 28

31 30

34 33 32

40 39 38 37 36 35

45 44 43 42 41

51 50 49 48 47 46

54 53 52
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'ִסְפִרַיית ִּפיָג'ָמה' ָזְכָתה ִּבְפָרס ָחׁשּוב

מאת איילה שמעוני
רשתות מזון רבות בעולם 

מֹוְכרות כבר זמן רב 

המבורגרים מהצומח. 

לאחרונה, גם מקדונלד׳ס 

הצטרפה אליהם.

"זו מהפכה בעולם המזון 

(אוכל)", אומרים בעולם. "ההצטרפות של מקדונלד׳ס לעולם הצמחונות 

מראה לנו שהכיוון בעולם הוא פחות בשר ויותר אוכל מהצומח".

למעשה, מקדונלד׳ס היא האחרונה ִמֵּבין רשתות המזון המהיר שמציעות 

המבורגרים צמחוניים. 

"עשינו נסיונות רבים עד שהגענו לטעם המדוייק שרצינו", מסבירים 

במקדונלד'ס. "בקרוב גם נכין מאכלי עוף מהצומח".

הצעד הזה של רשת ההמבורגרים מוכיח (מראה), שמספר האנשים 

בעולם שלא אוכלים בשר, ָגֵדל כל הזמן. 

"אי-אפשר לוותר על כל-כך הרבה לקוחות", אומרים אנשי שיווק 

(מכירות) בעולם. "מספר הצמחונים עולה כל הזמן, ויגיע יום שבו 

המספר שלהם יעלה על מספר אוכלי הבשר. מקדונלד׳ס הבינה את זה 

קצת מאוחר, ועכשיו היא תיקנה את זה".

יש להניח (לחשוב, לנחש) שבישראל המוצר הזה יצליח. זאת מפני שיש 

אנשים רבים ששומרים על כשרות, ולא אוכלים בשר מחוץ לבית.

איזה המבורגר ינצח?

מאת עמית גרינברג
ֶקְנָיה הֹוִדיָעה ֶׁשִמְסָּפר ַהִּפיִלים 

 ֶאְצָלה ִהְכִּפיל ֶאת ַעְצמֹו. ְּבֶמֶׁש

30 ַהָׁשִנים ָהַאֲחרֹונֹות, ָעָלה ִמְסָּפר 

ַהִּפיִלים ִמ-16 ֶאֶלף ְל-34 ֶאֶלף.

ַאַחת ַהִסיּבֹות ַלַהְצָלָחה ִהיא 

ַהִמְלָחָמה ֶׁשל ֶמְמֶׁשֶלת ֶקְנָיה 

ַּבַצָייִדים. ָּבֵתי ַהִמְׁשָּפט ַּבְמִדיָנה 

ֵהֵחלּו (ִהְתִחילּו) ָלֵתת עֹוְנֵׁשי 

ַמֲאָסר ֲארּוִּכים יֹוֵתר. 

ַהָדָבר ַמְפִחיד ֶאת ַהַצָייִדים, 

ֶׁשִהְפִסיקּו ַלֲהרֹוג ִּפיִלים.

ֲחָדׁשֹות טֹובֹות 
ֵמַהִּפיִלים

37

38

39

ֳא

מאת שירה לוי
ַהְּפרֹוֶייְקט 'ִסְפִרַיית ִּפיָג'ָמה' ָזָכה ִּבְפָרס ָחׁשּוב ֶׁשל ַהִסְפִרָייה 

ַהְלאּוִמית ָהָאֶמִריָקִנית.

ַהְּפרֹוֶייְקט ְמַחֵלק ְּבִחיָנם ְסָפִרים ִחינּוִכִיים ִליָלִדים, ְּבַמָטָרה 

ְלעֹוֵדד אֹוָתם ִלְקרֹוא.

ְּבּכֹל ֵסֶפר ֵיׁש ַגם ַרֲעיֹונֹות ִּבְׁשִביל ַההֹוִרים ְּכֵדי ְלַהְפִעיל ֶאת 

ַהְיָלִדים. ַהְּפרֹוֶייְקט ַגם ְמַחֵלק ְסָפִרים ַּבֲעָרִבית, ְּבִמְסֶגֶרת 

תֹוְכִנית-ַּבת ֶׁשִנְקֵראת 'ִסְפִרַיית ָהֲעָׁשִׁשית'.

"ְקִריַאת ְסָפִרים ְּבִגיל ָצִעיר תֹוֶרֶמת ְמאֹוד ְלִהְתַּפְתחּות ַהְיָלִדים, ַלְיִציָרִתיּות ֶׁשָלֶהם ְוַלַהְצָלָחה ֶׁשָלֶהם ַּבִלימּוִדים", 

אֹוֶמֶרת ַגִליָנה ְפרּוָמן, ַמְנָּכ"ִלית ֶקֶרן ְגִריְנְסּפּון, ֶׁשִייְסָדה (ֵהִקיָמה) ּוַמְפִעיָלה ֶאת 'ִסְפִרַיית ִּפיָג'ָמה'.

קרן גרינספון ישראל

יח"צ

יח"צ


