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העורךקוראים כותבים משולחן
אֹוֶכל ִתְזְרקּו ַאל

אֹוֶכל. ֶׁשזֹוְרקֹות ִמְׁשָּפחֹות ֶׁשֵיׁש ָקָראִתי 348 ְּב'ַיְנׁשּוף'

ֶּכֶסף. ֶׁשעֹוֶלה טֹוב ַמֶׁשהּו ִלְזרֹוק ֶאְפָׁשר ֵאי ְמִביָנה א ֲאִני ָעצּוב. ֶזה

ְרֵעִבים. ֲאָנִׁשים ּכֹל-ָּכ ַהְרֵּבה ֶׁשֵיׁש ִּבְזַמן אֹוֶכל ִלְזרֹוק ָאסּור ִמֶזה חּוץ

מּוָסִרי. א ֶזה ְלַדְעִתי

אוהב-שלום רעות
תל-אביב

ִהַּכְרִתי ֶׁשא ַמְכִׁשיִרים
ַהֶטֶלפֹוִנים ַהַנָייִדים ִּבְגַלל ֵמַהַחִיים ָלנּו ֶׁשֶנֶעְלמּו ַמְכִׁשיִרים ַעל ַהַּכָתָבה ֶאת ָקָראִתי

.(348 ('ַיְנׁשּוף'

ְּכִאילּו ֶׁשֲאִני אֹוִתי ָלַדַעת ִהְפִתיַע ְוֶזה ָהֵאֶלה, ֵמַהַמְכִׁשיִרים ֶאָחד ַאף א ִהַּכְרִתי

ׁשֹוִנים. ַמְכִׁשיִרים ַהְרֵּבה ּכֹל-ָּכ ַּבִּכיס ַמֲחִזיק

ַהְמַעְנֶייֶנת. ַהַּכָתָבה ַעל תֹוָדה

שליו כהן
באר-שבע

ִלְלמֹוד ִממּוַחַמד ְצִריִכים ּכּוָלנּו
ֶׁשְמַׂשֵחק  ִמַּפִקיְסַטן ִאיְקָראם מּוַחַמד ַּכָתָבה ַעל ִּפְרַסְמֶתם 348 'ַיְנׁשּוף' ְּבִגיָליֹון

ְמַׂשַמַחת. ֲאָבל ַהַּכָתָבה ַגם ֶׁשלֹו, ַעל ַהָנכּות ִלְקרֹוא ָעצּוב ָיַדִיים. ְסנּוֵקר ְּבִלי

ַהּכֹל רֹוִצים - ְלכּוָלם ֶׁשִאם ּוַמְרֶאה ִלְסנּוֵקר, ָהַאֲהָבה ֶׁשלֹו ַעל ְמַווֵתר א מּוַחַמד

ִממּוַחַמד. ִלְלמֹוד ְצִריִכים ּכּוָלנּו ְלַדְעִתי, ֶאְפָׁשִרי.

לוַאי סלאח
ירושלים
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ְּבִמיעּוטֹו ָהַרע
'ָהַרע - ִּביטּוי ֵיׁש ְּבִעְבִרית

ַּכֲאֶׁשר אֹותֹו אֹוְמִרים ְּבִמיעּוטֹו'.

ַרע ִמְּפֵני ְּבָדָבר ִלְבחֹור ְצִריִכים

ָרעֹות ָהֲאֵחרֹות ֶׁשָהֶאְפָׁשרּויֹות

יֹוֵתר.

ְלנֹוֵׂשא ַמְתִאים ֶזה ִּביטּוי ַהַּפַעם,

ִנְרֶאה ַּכָידּוַע, ַהְּבִחירֹות. ַהְקָדַמת

ֵתֵל ִלְבִחירֹות ִיְׂשָרֵאל ֶׁשְמִדיַנת

ָקָצר. ְזַמן ְּבתֹו ָהְרִביִעית ַּבַּפַעם

ַרע ֵהן ָדָבר מּוְקָדמֹות ְּבִחירֹות

ַלְמִדיָנה ַיֲעלּו ֵהן ְלִיְׂשָרֵאל.

ֵהן ְׁשָקִלים, ִמיְלַיאְרד ִּכְׁשלֹוָׁשה

קֹורֹוָנה ֵיׁש ֶׁשֲעַדִיין ֵייָעְרכּו ִּבְזַמן

ְגדֹוָלה ַיִציבּות ְלחֹוֶסר ְוָיִביאּו

יֹוֵתר. עֹוד

ְּבִמיעּוטֹו ָהַרע ֶזה זֹאת, ַלְמרֹות

ִלְבִחירֹות. ׁשּוב ֶׁשֵנֵל ַהְזַמן ְוִהִגיַע

א ֶׁשַהֶמְמָׁשָלה ִמְּפֵני זֹאת

טֹוב). (עֹוֶבֶדת ְמַתְפֶקֶדת

א ְוַהָׂשִרים ַהֶמְמָׁשָלה רֹאׁש

א ֵהם ֵּביֵניֶהם, ִמְסַתְדִרים

א ֶמְמָׁשָלה, ְיִׁשיבֹות עֹוְרִכים

ֲחׁשּובֹות ַהְחָלטֹות ְמַקְּבִלים

ִהְתַּפְתחּות ַהְמִדיָנה. ֶאת ְועֹוְצִרים

ִהִגיָׁשה א ַהֶמְמָׁשָלה ְלָמָׁשל, ָּכ

ִלְׁשַנת ַהְמִדיָנה ַתְקִציב ֶאת ַלְּכֶנֶסת

ְמאֹוד  (ַרע) ָחמּור ָדָבר ְוֶזה ,2020

ַהִיְׂשְרֵאִלית. ַלַּכְלָּכָלה

ְלַתְפֵקד ְיכֹוָלה א ְמִדיָנה ַאף

הּוא ָלֵכן, ָהַרע ְּבִמיעּוטֹו ָּכָכה.

ְּבִתְקָווה ִלְבִחירֹות, ׁשּוב ָלֶלֶכת

ֲחָזָקה ֶמְמָׁשָלה ִתיָּבֵחר ֶׁשַהַּפַעם

(טֹוָבה). ִויִעיָלה

עורך צדקא, יגאל



מּוָכן ִיְהֶיה ַהִיְׂשְרֵאִלי ◄ ַהִחיסּון
ַאַחת  ִּבְזִריָקה ִייָנֵתן "ַהִחיסּון ַּבַקִיץ.

ַהִּביֹולֹוִגי אֹוְמִרים ַּבָמכֹון ִּבְלַבד",

ִחיסּוִנים ְלעּוַמת זֹאת ַהִיְׂשְרֵאִלי.

ְזִריקֹות. ְׁשֵתי ֶׁשְצִריִכים ֲאֵחִרים

יֹוֵתר.  ְמסּוָּכנֹות ִיְהיּו ◄ ַהֲהָצפֹות
ָגְרמּו ַהְגָׁשִמים ָהַאֲחרֹון, ַּבחֹוֶדׁש

ָּבָאֶרץ. ַרִּבים ִּבְמקֹומֹות ַלֲהָצפֹות

חֹוְׁשִבים ָהֲאִוויר ְלֶמֶזג מּוְמִחים ַּבַמִים. ָטְבעּו ַרּבֹות ּוְמכֹוִניֹות הּוְצפּו, ָּבִתים

יֹוֵתר. ֲחָזקֹות ְוִיְהיּו ִייָמְׁשכּו ֶׁשַהֲהָצפֹות

ַהַּבְקּבּוק.  ַעל ַגם ְתַׁשְלמּו ְגדֹוִלים? ְּבָקרֹוב ְּבַבְקּבּוִקים ַמְׁשָקאֹות ◄ קֹוִנים
ַהַּבְקּבּוק ֶאת ְלַהֲחִזיר ִיְהֶיה ֶאְפָׁשר ִעם זֹאת, ָחָדׁש. ְּבחֹוק ַהְּכֶנֶסת ָּכ ֶהְחִליָטה

ִיְגרֹום ֶהָחָדׁש ֶׁשַהחֹוק ְמַקִווים ַּבְּכֶנֶסת ֶׁשלֹו). (ַהְמִחיר ְמִחירֹו ֶאת ַּבֲחָזָרה ּוְלַקֵּבל

ַלסּוֶּפְרַמְרֶקִטים.  ְלַהֲחִזיר אֹוָתם ֶאָלא ַהַּבְקּבּוִקים, ֶאת ִלְזרֹוק א ָלֶאְזָרִחים (ַיֲעֶׂשה)

ַהְסִביָבה. ֶאת ְיַזֲהמּו א ַהַּבְקּבּוִקים ַהְיָׁשִנים ָּכָכה

ֵמַהַּבִית  עֹוְבִדים ַרִּבים ֲאָנִׁשים ַהקֹורֹוָנה, ִּבְגַלל ְלִדירֹות. ַיַהְפכּו ◄ ִמְׂשָרִדים
ַהֶמְמָׁשָלה ִנְׁשָאִרים ֵריִקים. ָלַאֲחרֹוָנה, ֶׁשִמְׂשָרִדים ַמָצב ְונֹוַצר ְּבִמְׂשָרִדים, ּוָפחֹות

ְמצּוַקת (ְּבָעַיית)  ֶאת ִלְפתֹור ַיֲעזֹור ְלִדירֹות. "ֶזה ִמְׂשָרִדים ַלֲהפֹו (ִהְסִּכיָמה) ִאיְׁשָרה

ַהִׁשיּכּון. ְּבִמְׂשָרד אֹוְמִרים ַהִדיּור",

ְראּוֵבן  ַהָנִׂשיא, חֹוֶפׁש. רֹוֶצה ◄ ַהָנִׂשיא
ַלּפֹוִליִטיָקה ַיֲחזֹור א הֹוִדיַע ֶׁשהּוא ִריְבִלין,

ְּכָנִׂשיא. ַתְפִקידֹו ְיַסֵיים ֶאת  ְלַאַחר ֶׁשהּוא

ֶׁשִלי", ְוַלִמְׁשָּפָחה ְלַעְצִמי ְזַמן רֹוֶצה "ֲאִני

ִריְבִלין. ָאַמר

ַהטּוְרִקים,  ִּכיּוּון. ְמַׁשָנה ◄ טּוְרְקָיה
ְיִדידֹות ְמִדינֹות ַהְרֵּבה ְלא ֶׁשִנְׁשֲארּו

יֹוֵתר) ֶאת  (ַלֲעׂשֹות טֹוב ְלַׁשֵּפר רֹוִצים (ֲחֵברֹות),

ּבֹוְדִקים ְּבִיְׂשָרֵאל ִיְׂשָרֵאל. ִעם ֶׁשָלֶהם ַהְיָחִסים

ֶׁשָלֶהם. ַּבַּכָוונֹות ְרִציִנִיים ַהטּוְרִקים ִאם

ַהקֹורֹוָנה,  ִּבְגַלל ִיְׂשָרֵאל'. ִּב'ְׁשִביל ְמַטְייִלים ִטיּוִלים ָּבעֹוָלם, ◄ ִּבְמקֹום
ִּב'ְׁשִביל ְמַטְייִלים ַרִּבים ִיְׂשְרֵאִלים זֹאת, ִּבְמקֹום ָלֵכן, ָּבעֹוָלם. ְלַטֵייל ִאי-ֶאְפָׁשר

ִטיּול ְלָדרֹום. ִמָצפֹון ַּבְמִדיָנה ַּבְמקֹומֹות ַהְמַעְנְייִנים ֶׁשעֹוֵבר ַמְסלּול ֶזהּו ִיְׂשָרֵאל'.

(עֹוְזִרים) ַלְמַטְייִלים  ְמַסְייִעים ַרִּבים ַוֲאָנִׁשים חֹוָדִׁשים, ַּכָמה ָיכֹול ְלִהיָמֵׁש ָּכֶזה

ּוְלִהְתַקֵלַח. ֶלֱאכֹול ִליׁשֹון, ָמקֹום ָלֶהם (נֹוְתִנים) ַמֲעִניִקים ֵהם ָהֲארּוָּכה. ַּבֶדֶר
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צדקא יגאל מאת
עֹוֵקב ָהעֹוָלם ּכֹל ֵאֶלה, ְּבָיִמים

ָהֲאָנִׁשים  ַאֲחֵרי ּבֹוֵדק) (ִמְסַתֵּכל,

ֶׁשִקיְּבלּו ָּבעֹוָלם ָהִראׁשֹוִנים

ִחיסּוִנים ֶנֶגד ַהקֹורֹוָנה.

ִלְראֹות ְמַחִּכים ָּבעֹוָלם רֹוְפִאים

ֵהם ַמְצִליַח. ֶּבֱאֶמת ַהִחיסּון ִאם

ַהִחיסּוִנים ִאם ָלַדַעת רֹוִצים ַגם

ְוא ְּבטּוִחים 'ַפְייֶזר' ֶׁשל

ְּבצּוָרה ַהגּוף ַעל ַמְׁשִּפיִעים

טֹוָבה). (א ְׁשִליִלית

ֶׁשַהְצָלַחת ַהִחיסּון ַּכמּוָבן

ִחיסּוִנים. ְלַקֵּבל ֶׁשַיְסִּכימּו ָּבעֹוָלם, ֲאָנִׁשים ִמְלַיאְרֵדי ַעל ַתְׁשִּפיַע

ֶאת ָלֵתת ִהְתִחיָלה ִהיא ִחיסּוִנים, ְוַגם ֶׁשל ַּכמּות ִקיְּבָלה ִיְׂשָרֵאל ַגם

ַהִחיסּוִנים ָהִראׁשֹוִנים.

ְּבָׁשָלב ְוַרק ְּבִסיּכּון, ַוֲאָנִׁשים ָהְרפּוָאה ַאְנֵׁשי ֵאֶלה ִיְהיּו ָהִראׁשֹון ַּבָׁשָלב

ִחיסּון. ְיַקְּבלּו ָהֶאְזָרִחים יֹוֵתר ְּכָלל ְמאּוָחר
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גרינברג עמית מאת
מאוד שנפגעו הענפים אחד

מהקורונה הוא ענף המסעדות.

נגד)  (מדברים מוחים המסעדות בעלי

מאפשרת מדיניות הממשלה, שלא נגד

שלהם. העסקים את לפתוח להם (נותנת)

ואין  ש...) שכמעט מבינים (עולה, מתברר הבריאות משרד של "מבדיקות

מתחשבת לא הממשלה אומרים המסעדנים. "אולם במסעדות", נדבקים

מעסיקים אנחנו כלכלית. אותנו שהורסת מדיניות עם וממשיכה בנו,

את מאיתנו ייאלצו לסגור רבים המדינה. רחבי אלפי עובדים בכל מאות

לזרוק  גדולה. אי-אפשר יעשה) לאבטלה (יביא, שיגרום דבר המסעדות,

פרנסה". עבודה ובלי בלי סתם אדם ככה בני אלפי

להמחיש כדי צלחות שברו בתל-אביב מסעדות בעלי ההפגנות, באחת

והעובדים. של המסעדות השביר המצב את להציג) (להראות,

ֲחָדִׁשים ַתְמרּוִרים
ָּבֵתי ֵסֶפר ְלַיד

הממשלה מסעדות נגד בעלי

מאת שירה לוי
ְמַפְרֵסם ִמְׂשָרד ַהַתְחּבּוָרה

ֲחָדִׁשים. ַתְמרּוִרים ֵאֶלה ְּבָיִמים

ַתְמרּוִרים ֵהם ֶׁשָּבֶהם ַהֲחׁשּוִבים

ְלַיד ָּבֵתי  אֹוָתם) (ָיִׂשימּו ֶׁשיּוְצבּו

ְוַגִנים. ֵסֶפר

ְמאֹוד ְלִהיָזֵהר ְצִריִכים "ַהֶנָהִגים

אֹוְמִרים ,"ִחינּו ְלַיד מֹוְסדֹות

ָׁשָנה "ְּבכֹל ְּבִמְׂשָרד ַהַתְחּבּוָרה.

מֹוְסדֹות ְלַיד ְיָלִדים ִנְפָגִעים

ַהֲחָדִׁשים ַהַתְמרּוִרים .ִחינּו

יֹוֵתר  ָלִׂשים ַלֶנָהִגים (ַיֲעׂשּו) ִיְגְרמּו

ּוְבָכ ָׁשם נֹוְסִעים ֵלב ְּכֶׁשֵהם

ְלַהִציל ַחִיים ַרִּבים".

ֵמַהַתְמרּוִרים ְׁשַנִיים ַּבְתמּוָנה:

ַהֲחָדִׁשים.

ַהִחיסּוִנים ַאֲחֵרי עֹוֵקב 9ָהעֹוָלם

10
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רויטרס

    

  

  רויטרס
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לגובה המקסימלי? הכנרת תגיע  האם

- ַהָׁשָנה ִמיַלת
קֹורֹוָנה

'ַיְנׁשּוף':  ִעיתֹון ַהָׁשָנה' ֶׁשל 'ִאיׁש
ָהְרפּוִאִיים ַהְצָווִתים

מאת יעקב כהן
ָׁשָנה, ִעיתֹוִנים ּכֹל ֶׁשל ְּבסֹוָפּה

'ִמיַלת ֶאת ּבֹוֲחִרים ָּבעֹוָלם

ֶׁשָלֶהם. ַהָׁשָנה'

ֶׁשִהְׁשַתְמׁשּו ִמיָלה ִהיא זֹו ִמיָלה

ַּבָׁשָנה. ַהְרֵּבה ֲהִכי ָּבה

ָקָׁשה ָהְיָתה א ַהְּבִחיָרה ַהָׁשָנה,

'ַיְנׁשּוף' ֶׁשַמֲעֶרֶכת ְּכָלל....ַהִמיָלה

– קֹורֹוָנה. ָּבֲחָרה ִהיא

ֶׁשל ַהַחִיים ַעל ַהקֹורֹוָנה ִהְׁשִּפיָעה

ָּבעֹוָלם. ְוֶאָחד ֶאָחד ּכֹל

ַהזֹו ַהִמיָלה ֶאת ֶׁשִנְׁשַמע ִנְרֶאה,

ְלַאַחר ָׁשִנים ַּכָמה ַגם ְּבעֹוד

ְלַגְמֵרי. ֵתיָעֵלם ֶׁשַהַמֲחָלה

שמעוני איילה מאת
ּבֹוֲחִרים ָהעֹוָלם ִעיתֹוֵני ְּבכֹל ָׁשָנה,

ֶׁשָלֶהם. ַהָׁשָנה' 'ִאיׁש ֶאת

ָּבֲחָרה 'ַיְנׁשּוף' ַמֲעֶרֶכת ַהָׁשָנה,

ָהְרפּוִאִיים. ַּבְצָווִתים

ֶאָחד, ְּבָאָדם ְמדּוָּבר ַּכמּוָבן, ֶׁשא

ָּבעֹוָלם. ֲאָנִׁשים ִמיְליֹוֵני ֶׁשל ַחֵייֶהם ֶאת ֶׁשִהִצילּו ַרִּבים ַּבֲאָנִׁשים ֶאָלא

ָהְרפּוִאי ַהֶצֶוות ַאְנֵׁשי ּוְׁשָאר ָהַאִחים ָהֲאָחיֹות, ָהרֹוְפִאים, ֵהם ָהרֹוְפאֹות, ֵאֶלה

ְיכֹוִלים ַעְצָמם ֶׁשֵהם ָּכ ַעל ָחְׁשבּו ַהחֹוִלים. ֵהם א ֶׁשל ַעל ַהַחִיים ֶׁשִנְלֲחמּו

ְּבִלי ִּכְמַעט ַרִּבים ְּבָבֵתי ַהחֹוִלים, ָיִמים ִנְׁשֲארּו ַגם ֵהם ְּבקֹורֹוָנה. ְלִהיָדֵבק

ַהַּבְיָתה. ַלֲחזֹור ּוְבִלי ָלנּוַח

(לֹוַמר ְלהֹודֹות ְּכֵדי ַלֲעׂשֹות ְיכֹוִלים ֶׁשֲאַנְחנּו ַהְמַעט ִהיא ֶׁשָלנּו ַהְּבִחיָרה

ָהֵאֶלה. ָלֲאָנִׁשים תֹוָדה)

ַיַחְזרּו  ָהְרפּוָאה ְוַאְנֵׁשי ֵמָהעֹוָלם (ַתֲעבֹור) ַתֲחלֹוף ֶׁשַהַמֵגָפה ְמַקִווים ּכּוָלנּו

ַלַחִיים ָהְרִגיִלים ֶׁשָלֶהם.
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גליק רונן מאת
מפלס הוא הישראלים את מאוד שמעניינים הדברים אחד

של  ַהִמְׁשַתֶנה הגובה אחרי (גובה) הכנרת. הם עוקבים (בודקים)

גשומים. בעיקר אחרי ימים הכנרת,

שנקרא סכר הוא הירדן לנהר ִמְלִהיָׁשֵפ המים שעוצר את מה

המים. את ועוצר הכנרת בדרום נמצא זה סכר דגניה. סכר

מאוד. יורד מפלס הכנרת היה הסכר, ללא

של  לתת) הצפות (לא למנוע את הסכר כדי לפתוח חייבים מסויים, גובה מעל עולה כאשר מפלס הכנרת אולם,

לכנרת. מסביב בתים

את הסכר. תפתח המים רשות זה יקרה, אם מים. של אחד בעוד כמטר להתמלא צריכה כיום, הכנרת

עונות גשומות,  כמה לאחר זה היה 25 שנה. לפני היתה נפתח דגניה שסכר האחרונה הפעם לידיעתכם,

(גדולה). רבה וההתרגשות היתה

החורף. סוף לקראת ייפתח שהסכר נראה שונים, חישובים לפי

לירדן. זורמים המים לראות את המים, כדי רשות של להודעה (מחכים) ממתינים רבים ישראלים

 Pixabay



שמעוני איילה מאת
ְלַהִגיַע ֶׁשָיכֹול ֲעָנק, ֶזהּו תּוִּכי ָקָקּפֹו. ִציּפֹור ְמיּוֶחֶדת ְּבֵׁשם ֵיׁש ִּבְניּו-ִזיַלְנד

ְּבתֹו הּוא ָגר ְוָלֵכן ָלעּוף ָיכֹול א הּוא ִקילֹוְגַרם. ֶׁשל ַאְרָּבָעה ְלִמְׁשָקל

ַּבֲאָדָמה. ְקַטנֹות) (ִמְנָהרֹות ְמִחילֹות

ֶאת ָאְכלּו ָׁשָנה, ְּכֵמָאה ִלְפֵני ִלְניּו-ִזיַלְנד ֶׁשִהִגיעּו ַעְכָּבִרים ּוְנָחִׁשים אּוָלם,

ְּבִמְסָּפָרם.  ְמסּוֶּכֶנת ִליִריָדה (ָעׂשּו) ְוָגְרמּו ַהָקָקּפֹו ֶׁשל  ַהֵּביִצים

(ֵהיָעְלמּות ַהְכָחָדה ְּבַסָּכַנת ַהָקָקּפֹו ָהָיה ָׁשִנים, ַּכָמה ִלְפֵני ֶׁשַעד ָקָרה ָּכ

 50 ַרק ֶׁשִנְׁשֲארּו ִמׂשּום ֵמָהעֹוָלם),

ֶׁשִנְדֶמה ִמְסָּפר - תּוִּכים ָּכֵאֶלה

(נֹוֵתן)  ְמַאְפֵׁשר ֶׁשֵאינֹו ָהָיה

ַּבַחִיים). (ְלִהיָׁשֵאר ִהיָׂשְרדּות

ֶׁשָלֶהם ַהִמְסָּפר ָלַאֲחרֹוָנה אּוָלם,

ְּבַסָּכַנת א ְוֵהם ְּכָבר ָגַדל,

ַהְניּו-ִזיַלְנִדים ִהְצִליחּו ַהְכָחָדה.

אֹוָתם. ּוְלַהִציל ֲעֵליֶהם ִלְׁשמֹור

ֶׁשל ַהַהְצָלָחה ִּבְזכּות ַהָׁשָנה, ָלֵכן

ִרְׁשִמית)  (הֹוִדיָעה ַהָקָקּפֹו, ִהְכִריָזה

ַהָׁשָנה' ְּכ'ִציּפֹור ְניּו-ִזיַלְנד ָעָליו

ַהְמִדיָנה. ֶׁשל

ֶּבָחָלל ָהִראׁשֹון ַהָמלֹון
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ַהִציּפֹור ֶׁשל ַהַמְהָּפ ַהַמְרִׁשים

ומחשבים גלבועמדע אבי בעריכת

מאת יעקב כהן
ַהָמלֹון ֶאת ּבֹוָנה ָאֶמִריָקִנית ֶחְבָרה ְּבָיִמים ֵאֶלה

ֲעָנק, ַגְלַגל ְּבצּוַרת ִייָּבֶנה ַהָמלֹון ָהִראׁשֹון ֶּבָחָלל.

ּבֹו-ְזַמִנית (ְּבאֹותֹו ְּבתֹוכֹו ִלְהיֹות ִאיׁש יּוְכלּו ְו-400

ַהְזַמן).

ַּכדּור ִמְׂשָחֵקי ְּכמֹו ׁשֹונֹות, ְּפִעילּויֹות ִיְהיּו ַּבָמלֹון

ָועֹוד. ָחָלִלי ָהִרים ִטיּפּוס ָּבֲאִוויר,

ַּכֲחֵמׁש ְּבעֹוד ַרק ִייָּפַתח ַהָמלֹון ַהתֹוְכִניֹות, ְלִפי

ּוְלַהְזִמין ָמקֹום... ְלַמֵהר ָצִרי ֶׁשא ָּכ ָׁשִנים,

ׁשֹוְמִרים16 ָּכ
ֶמְרָחק

גלבוע אבי מאת
ַמְכִׁשיר ִהְמִציָאה ֶחְבָרה ִיְׂשְרֵאִלית

ַהקֹורֹוָנה. (ְזַמן) ִלְתקּוַפת ְמיּוָחד

ֶאת ַלֲאָנִׁשים ַמְרֶאה ַהֶזה ַהַמְכִׁשיר

ִלְׁשמֹור ְצִריִכים ֶׁשֵהם ַהֶמְרָחק

ֵמַהֵׁשִני. ֶאָחד

ֶאת לֹוְבִׁשים עֹוֵבד? ֶזה ֵאי

,MyZone ֶׁשִנְקָרא ַהַמְכִׁשיר,

ַהֶׁשַטח ֶאת ְּבִעיגּול ְוהּוא ֵמִאיר

ֵאָליו. ְלִהיָּכֵנס ַלֲאֵחִרים ֶׁשָאסּור

ַּבַמֲאָבק ַיֲעזֹור ַהֶזה ַהַמְכִׁשיר ַהִאם

ַהקֹורֹוָנה? ֶנֶגד (ִמְלָחָמה)

17

הדמייה) (צילום    יח"צ

יח"צ

ויקיפדיה

15
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ָנה ָ שׁ ּבַ ָחִדים ְמיּוּ ָיִמים
ֲעֵליֶהם. ָלֶכם ְּכֵדי ְלַסֵּפר ָּכאן ֲאַנְחנּו ַמִּכיִרים. ְמַעִטים ֶׁשַרק ְמיּוָחִדים ַּבָׁשָנה ָיִמים ֵיׁש

ֶאְלָזה יֹום ְּבֵדֶצְמֶּבר – 21
ִּבְׁשַנת ַלקֹוְלנֹוַע ָיָצא ַהֶקַרח' ֶאת ַהְמצּוָייר 'ִלְׁשּבֹור ַהֶסֶרט

ָּבעֹוָלם ְוַרִּבים ִהְתַּפְרֵסם ַהֶסֶרט ָקָצר, ְזַמן תֹו .2013

אֹוְסָקר. ִּפְרֵסי ִלְׁשֵני מּוֲעָמד ָהָיה ַגם ַהֶסֶרט ָעָליו. ִדיְּברּו

ְּבַרֲחֵבי ִנְמָּכִרים ֵמַהֶסֶרט ְדמּויֹות ִעם ׁשֹוִנים מּוָצִרים

ַּבָמקֹום ִנְמֵצאת ֶאְלָזה ַהְנִסיָכה ְדמּות ַּכֲאֶׁשר ָהעֹוָלם,

ָהִראׁשֹון.

ֵּכן, ִאם ֵאין ֶּפֶלא

יֹום ֲאִפילּו ֶׁשֵיׁש

ְמיּוָחד ִלְכבֹוד

ֶאְלָזה.

ֵאי חֹוְגִגים ַאז

ֶאת ַהֶקַרח', 'ִלְׁשּבֹור ַהֶסֶרט ֶאת רֹוִאים ַהיֹום ַהֶזה? ֶאת

ֲאֵליֶהן. ִמְתַחְּפִׂשים אֹו ַאָנה, ַוֲאחֹוָתה, ֶאְלָזה ֶאת ְמַצְייִרים

18

ֳא

יח"צ

רגילים לחיים לחזור
שואהנה ריאן מאת

סחנין בי"ס יסודי אלגדיר, ה', כיתה

...2019 דצמבר
המון לי היו חורף. לחופשת שיצאנו זוכרת אני

הזאת. לגבי החופשה פנטזיות

באנטליה, מהנה מהממת, בילינו זמן הייתה הטיסה

החופשה, שהסתיימה ואחרי אטרקציות הרבה עשינו

חזרנו לבית הספר.

בכותרות של להשתנות משהו, לפחות ואז התחיל

קורונה. וירוס החדשות...

שעליו הווירוס שלי: מה זה אמא את שאלתי

העולם? כל מדבר

מלהגיע רחוק וירוס שזה אותי להרגיע ניסתה אמא

אלינו.

עִלינו וכנראה הרבה בכותרות לעלות התחיל הנושא

לישראל... הווירוס הגיע מדרגה,

מאוד... קרוב נהיה הרחוק פתאום

לקרות. יכול מה תרחישים ומאה אלף בראשי עלו

אחרי אחד לבוא והתחילו איחרו לא התרחישים

השני...

ספר... בית אין

מסגדים... אין

משפחה... וביקורי חתונות אין

וסבתא... סבא אין

החיים... את לחיות מצליחים לא

...2020 דצמבר
הפצעים את מרפאים עדיין ואנחנו איתנו, דצמבר

נצליח. אם ובספק שלנו,

אותנו ילוו דברים הרבה איבדנו, קורבנות הרבה

אחרת. איתם ולחיות לשנות ונצטרך

שממנו תלך למקום בבקשה קורונה היקר, וירוס

רגילים! לחיים לחזור רוצה אני הגעת!

שנייה. כשפה הלומדים עברית תלמידים בין כתיבה תחרות מכון מופ"ת ארגן לאחרונה,

העולם. רחבי מכל תלמידים כ-400 בה והשתתפו 'ינשוף' עיתון בחסות היתה התחרות

שזכו. מהיצירות חלק נביא הבאים, ובגליונות זה, בגיליון



לקדושים. נחשבים ובבנגלדש בהודו נהרות

אלו, של רבים במדינות האמונה לפי

קדושה ביותר. האלה התפילה בנהרות

ואף במים הקדושים רבים טובלים מאמינים

בֵמי הנהרות הילדים שלהם מטבילים את

נולדים. שהם לאחר מיד

להתפלל למים כדי גם נכנסים הם כאמור,

טקסים דתיים אחרים. (לעשות) ולערוך

בנהר קבוצה של מתפללים בתמונה:

שבבנגלדש. הבורינגנגה
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תפילה בנהר הקדוש

סובלנות... זו

העולם ומכל ומשם מכאן סיפורים

בעולם. והמבודדים ביותר המקומות הקרים אחד שברוסיה היא סיביר

באזור זה. אינטרנט או טלפונים של טובה קליטה תמיד לכן אין

ומפרסם בסיביר חי הוא ידוע ברוסיה. עיתונאי הוא שבתמונה האיש

שלו. (מאמרים) הכתבות את משם

כאשר טובה). (לא גרועה סובל מקליטה הוא גם תושבי האזור, שאר כמו

בסביבה הגבוהים על אחד העצים בטלפון, הוא עולה לדבר רוצה הוא

יותר. טובה קליטה לו שתהיה כדי

העץ? על עושה הוא מה

22

2021

הפגנות רבות יש ברחבי העולם

מדינה בכל הממשלות. נגד

שונות. להפגנות הסיבות

נגד הפגנה נערכה במקסיקו

אחת המשטרה. אלימות

שוטר מול נעמדה המפגינות

שלו. הקסדה מגן את וצבעה

השוטר נשאר למרות זאת,

לזה. הגיב ולא בעמדתו

סובלנית", משטרה "אנחנו

במקסיקו. אומרים

מוכיחה אכן הזו התמונה האם

זאת?
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העולם ברחבי רויטרס כתבי מאת

מהזרדים? מכינים מה

בובות  גרות... הזה בכפר

גם שעשויים אבל יש סירים לשמוע, תתפלאו

(ענפים יבשים). מזרדים

בסירים ומזרדים. מחרס שעשויים בסירים מדובר

מאכלים לבישול חם פחם כלל בדרך שומרים אלה

מסורתיים.

של ערימות בין שבתמונה עוברת ההודית האישה

סירים. יכינו שמהם זרדים

ֳא

23

24

מאוד מעט יש היפני ַנגֹורֹו, בכפר

לערים עזבו הצעירים תושבים.

מעט נשארו רק הגדולות ובמקום

זקנים. מאוד

בכפר התעניין ולא כמעט איש

צּוקימי האומנית אולם, הקטן.

בכפר), (שנולדה הכפר ילידת ַאַיאנֹו,

מכירים. שכולם למקום אותו הפכה

לשים בובות צוקימי החליטה

שם מקום בכל אדם בני בגודל

שמה היא כך אנשים. אין

תלמידים בבית בובות של

בתחנת מזמן, שנסגר הספר

לא כבר שאיש האוטובוס,

בשדות עובדים בה, יושב

בכל מקום ובעצם כמעט

אפשרי.

באבי לטפל כדי לכפר "חזרתי

"היה צוקימי. מספרת הזקן",

פנוי והכנתי הרבה זמן לי

(צורתו) של אבי. את  בדמותו בובה

להרחיק כדי בגינה שמתי הבובה

כל-כך נראתה היא אולם ציפורים.

במקום שעברו שאנשים אמיתית,

חשבו שהם מפני שלום, לה אמרו

התחלתי לאט, לאט, אבי. שזה

אנשים של בדמותם בובות להכין

(מתו)  נפטרו או שעזבו אחרים

בבובות". התמלא והמקום

התפרסם הכפר קצר, זמן בתוך

כפר את לראות באים ורבים

הבובות.

"אני נזכרת בימים שהכפר היה

כל "פתאום צוקימי. אומרת מלא",

חזרו שחיו כאן, כאילו האנשים

לחיים".

הקוד את סרקו

לראות כדי

סרטון על הכפר

ביפן.
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קצר סיפור

ֶהָחׁשּו ְוַהֶחֶדר ַהַּכָנר
עֹוֵבר  ִּכינֹור) (ַנָגן ַּכָנר ָהָיה ָׁשִנים, ְּבֶמֶׁש

ִּכינֹורֹו. ִעם ְלִעיר ֵמִעיר

ְוָהיּו ָׂשִמים ְנִגיָנתֹו ֶאת ָאֲהבּו ַרִּבים

ָהָיה א הּוא אּוָלם, ְּבכֹוָבעֹו. ַמְטֵּבעֹות

ָתִמיד הּוא ַאַחת ְזַמן ַרב. ְּבִעיר ִנְׁשַאר

ֶאת ֶׁשִיְׁשַמע ָחָדׁש ָקָהל ְלַעְצמֹו ִחיֵּפׂש

ֶׁשלֹו. ַהְיִצירֹות

ְּבכֹל ִמֶמנּו ְמַבְקִׁשים ָהיּו "ִתיָׁשֵאר",

ַהִניגּוִנים ֶאת אֹוֲהִבים "ֲאַנְחנּו ָמקֹום.

."ֶׁשְל

ִהְסִּכים)  (א ֵסֵרב ָתִמיד הּוא אּוָלם,

ְּכֵדי ַהָּבָאה, ָהִעיר ֶאל ְּבַדְרּכֹו ְוִהְמִׁשי

ָחָדׁש. ָקָהל ִלְפגֹוׁש

ֶׁשִלי", ַהַמֲאִזיִנים ֶאת ַמְרִגיׁש "ֲאִני

ַמְרִגיׁש, "ֲאִני ֶׁשָׁשַאל. ְלִמי ָאַמר

ְּכָבר ַמִּכיִרים ֵהם ְזַמן, ַּכָמה ֶׁשְלַאַחר

ֶזה ִמְתַרְגִׁשים. ּוָפחֹות ַהַמְנִגינֹות ֶאת

ַעְצִמי ֲאִני ַגם ְוָאז ָעַלי ַגם ַמְׁשִּפיַע

ִנְפַגַעת". ֶׁשִלי ְוַהְנִגיָנה ִמְתַרֵגׁש ָּפחֹות

ַהִּביָרה. ְלִעיר ַהַּכָנר ִהִגיַע ֶאָחד, יֹום

ָקרֹוב ְגדֹוָלה, ְּבִכיָּכר ָמקֹום ָמָצא הּוא

.ַהֶמֶל ְלַאְרמֹון

ַהִּכיֵסא ֶאת ֶהֱעִמיד הּוא ָתִמיד, ְּכמֹו

ָׂשם  ַהִּכיָּכר, (ֶאְמַצע) ְּבֶמְרָּכז ֶׁשלֹו ַהָקָטן

ְלַנֵגן. (ִהְתִחיל) ְוֵהֵחל ָהִרְצָּפה, ּכֹוַבע ַעל

ַּבִּכיָּכר,  (ָעְברּו) תֹוָׁשֵבי ָהִעיר ֶׁשָחְלפּו

ֶׁשל  ַהְנִגיָנה (ִטיב) ְלֵאיכּות ִמָיד ֵלב ָׂשמּו

ְנִגיָנה ָׁשְמעּו א ֵהם ֵמעֹוָלם ָהִאיׁש.

ָגדֹול ְוָקָהל ַרב, ְזַמן ָעָבר א ָּכזֹו.

ִהְתַאֵסף ְסִביבֹו.

ּכֹל ָקְראּו עֹוד", ָלנּו ָנֵגן עֹוד, ָלנּו "ָנֵגן

ַהַמְנִגינֹות ֶאת ִניֵגן ְוָאֵכן הּוא ַהְזַמן.

ֶׁשִהִּכיר. ְּביֹוֵתר ַהָיפֹות

ְלַעְצמֹו מּוְצָלח', ָחַׁשב יֹום 'ָהָיה ִלי

ַלֶּכֶסף ִהְתַּכֵוון א הּוא ַהיֹום. ְּבסֹוף

ֶׁשִהְצִליַח ְלָהִפיק ַלְנִגיָנה ֶאָלא ֶׁשָאַסף,

ֵמַעְצמֹו.  (ְלהֹוִציא)

ָחַׁשב. ,'ּכֹל-ָּכ ִהְתַלַהְבִתי א 'ִמְזַמן

ִלְׁשמֹוַע ִהִגיעּו ַרִּבים ַהָמֳחָרת ְּביֹום ַגם

ָהְיָתה ַּבִּכיָּכר ְוַהְצִפיפּות ֶאת ַהַּכָנר

ְגדֹוָלה.

ָרָאה ָהַאְרמֹון, ְּבִמְרֶּפֶסת ֶׁשָיַׁשב ,ַהֶמֶל

ָלַדַעת ּוִביֵקׁש ַּבִּכיָּכר ָהַרב ֶאת ַהָקָהל

ָׁשם. קֹוֶרה ָמה

לֹו ַאַחד ִסיֵּפר ִּכינֹור", ַנָגן ָׁשם "ֵיׁש

ַהְמָׁשְרִתים.

ַמִגיִעים ָתִמיד ְּבֶזה? ְמיּוָחד "ּוָמה

.ַהֶמֶל ָׁשַאל ַנָגִנים...", ִמיֵני ּכֹל ְלָכאן

ֶׁשָהיּו ֵאֶלה ּכֹל עֹוֶלה ַעל ַהֶזה "ַהַנָגן

ִלי מּוָתר "ְוִאם ַהְמָׁשֵרת. ָאַמר ָּכאן",

טֹוב ֲאִפילּו ְמַנֵגן ַהֶזה לֹוַמר, ָהִאיׁש ַגם

ָהַאְרמֹון". ֶׁשל ֵמַהַנָגִנים יֹוֵתר

ָאַמר אֹותֹו", ִלְׁשמֹוַע רֹוֶצה "ֲאִני

.ַהֶמֶל

ָלַאְרמֹון ָהִאיׁש ִהִגיַע ָקָצר, ְזַמן תֹו

ְּביֹוֵתר ַהְגבֹוָהה ָּבָרָמה ְלַנֵגן ְוֵהֵחל

ַמְנִגינֹות ֵהִפיק ֵמעֹוָלם הּוא א ֶׁשלֹו.

יֹוֵׁשב ַהֶמֶל ֶאת ֶׁשָּכֵאֶלה. הּוא ָרָאה

ִהְתַרְגׁשּות. ֵמרֹוב רֹוֵעד ִּכיְסאֹו, ַעל

ַהָמקֹום, ִהִגיעּו ֶאל ָהַאְרמֹון עֹוְבֵדי ּכֹל

ְלָׁשם. אֹוָתם ָמַׁש ַמְגֵנט ֵאיֶזה ְּכִאילּו

ֶׁשִלי", ָהִאיִׁשי ַהַנָגן ֶׁשִתְהֶיה רֹוֶצה "ֲאִני

ָׁשַמְעִתי א "ֵמעֹוָלם .ַהֶמֶל ִּביֵקׁש

."ִנְפָלָאה ּכֹל-ָּכ מּוִזיָקה

ָהָיה. ְוָכ

ְלַאְרמֹון ַמִגיַע ַהַנָגן ָהָיה ּבֹוֶקר, ְּבכֹל

ַהַמְנִגינֹות ֶאת לֹו ּוַמְׁשִמיַע ַהֶמֶל

ֶׁשָיַדע. ְּביֹוֵתר ַהטֹובֹות

ַרב,  א ְזַמן (ַאֲחֵרי) ַּכֲעבֹור אּוָלם,

ְמַחֵדׁש א ֶׁשהּוא ְּכָבר ָהִאיׁש ִהְרִגיׁש

ֶׁשַהִהְתַלֲהבּות ִהְרִגיׁש הּוא ָדָבר. ַלֶמֶל

ִמיֹום ְליֹום. יֹוֶרֶדת ֶׁשלֹו

ָאַמר ְּבַדְרִּכי", ְלַהְמִׁשי רֹוֶצה "ֲאִני

ָקָהל ָצִרי ֶׁשֲאִני ַמְרִגיׁש "ֲאִני .ַלֶמֶל

ָחָדׁש".

ַהַנָגן ַעל ְלַווֵתר ָרָצה ֶׁשא ,ַהֶמֶל

ָיִביא הּוא יֹום ֶׁשְּבכֹל ֶהְחִליט ַהִנְפָלא,

ֶאת ְלעֹוֵרר ְּכֵדי ָחָדׁש, ָלַאְרמֹון ָקָהל

ִנְמַׁש א ַהָדָבר ֶׁשלֹו. ַא ַהִהְתַלֲהבּות

ְלָהִביא ָקֶׁשה ֶׁשָהָיה ִמְּפֵני ַרב, ְזַמן

ֲחָדִׁשים ֶׁשַיְקִׁשיבּו ֲאָנִׁשים ַהְזַמן ּכֹל

ַלמּוִזיָקה.

ּוַבֵקׁש ָחׁשּו ְלֶחֶדר אֹותֹו "ַהְכֵנס

ַהֲחָכִמים ְזַקן ִהִציַע ָׁשם", ְלַנֵגן ִמֶמנּו

לֹו ַּפַעם ֶׁשֵיׁש לֹו ְּבכֹל "ֱאמֹור .ַלֶמֶל

ִיְהֶיה א ֶׁשֶזה ַלְמרֹות ָחָדׁש, ָקָהל

ֶזה ֶׁשָחׁשּוב ֶׁשִלְפָעִמים ָמה ִמְּפֵני ָנכֹון.

ֶׁשקֹוֶרה ָמה ְוא ַמְרִגיׁש ֶׁשָהָאָדם ָמה

ַּבְמִציאּות".

ֶהָחָכם ִקיֵּבל ַהֶמֶל ֶאת ַהָצַעת

ּוְלַמְנִגיָנתֹו... ַלַנָגן ָחְזָרה ְוַהִהְתַלֲהבּות



המנהרה הארוכה ביותר

שווייץ בין ְמַחֶּבֶרת בעולם

מתחת ועוברת ואיטליה

המנהרה אורך האלּפים. להרי

ארכה  ובנייתה כ-57 ק"מ

שנים. כ-17

פועם בממוצע של אדם ִלבו

ביום. פעמים 101,000 

האננס פרי

מאוד יקר היה

המאה בתחילת

אנשים ה-18.

להיראות שרצו

יכלו עשירים

ולהסתובב איתו לשכור אננס

 במסיבות.

היחידה המדינה היא איסלנד

יתושים. שאין בה  בעולם

של חייו שנות במהלך

כ-950  'ְמַגֵדל' הוא האדם

ראש. שיער של קילומטרים

חסר  למספר 39 נחשב המספר

באפגניסטן. מזל

צפופה פרווה יש לצ'ינצ'ילה

אוהבת לכן היא לא מאוד.

מאוד שקשה מפני מים,

במקום רטובה. בפרווה לטפל

באבק משתמשת היא מים,

כדי 'להתרחץ'. ובחול
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ולעניין ֳא28קצר 28 ַּבָלִׁשית ֲחָכִמיםִחיָדה חֹוְקִרים ֶׁשָצִרי ִמְקִרים ֵיׁש
ָלנּו? ַלֲעזֹור אֹוָתם. ַהִאם תּוְכלּו ֶׁשִיְפְתרּו

ְתׁשּוָבה:
ְגֶבֶרתלֹוְנדֹוִניִהְסִּפיָקהְלַהְכִניסַּכִּפיתסּוָּכרְלתֹוַהֵתהִעםַהְזבּוב.ִאםַהֵתהָהָיה

ָחָדׁש,הּואאָאמּורָהָיהִלְהיֹותָמתֹוק.

ַהֵתה ּכֹוס
ְוׁשֹוָתה ֶׁשָלה ַהְקַטָנה ַּבִגיָנה לֹוְנדֹוִני יֹוֶׁשֶבת ְגֶבֶרת ,16:00 ְּבָׁשָעה יֹום, ְּבכֹל

ְקַטָנה. ֶּכֶסף ְּבַכִּפית מֹוִסיָפה ֶׁשִהיא סּוָּכר, ֶׁשל ַאַחת ַּכִּפית ִעם  ֵתה

ְׁשֵקָטה. ִממּוִסיָקה ְוֶנֱהֵנית ְקַטָנה עּוָגה ֲחִתיַכת ְלַעְצָמה ּפֹוֶרֶסת  ִהיא

יֹום. ּכֹל עֹוָׂשה ִהיא ָּכ

ָנַפל ְזבּוב ְּכָלל.... א ֶנְחָמד ַמֶׁשהּו ָקָרה ֶאָחד, יֹום

ֶׁשָלה. ַהֵתה ּכֹוס ְלתֹו

ִּבְמקֹוָמה ִלי ְוָהִביִאי ַהּכֹוס ַהזֹו, ֶאת ְקִחי "ְּבַבָקָׁשה,

ַהַּבִית. ָאְמָרה ְלעֹוֶזֶרת ָחָדׁש", ֵתה ִעם ֲחָדָׁשה ּכֹוס

ַהֵתה. ּכֹוס ִעם ַדקֹות, ֲחָזָרה ָהעֹוֶזֶרת ַּכָמה ַּכֲעבֹור

ְוָאז ְמַעט ִיְתָקֵרר ֶׁשהּוא ִחיְּכָתה לֹוְנדֹוִני ְגֶבֶרת

ָטֲעָמה ִמֶמנּו.

"ֵהֵבאת ַעל ָהעֹוֶזֶרת. ָּכֲעָסה "ַאְת ְמפּוֶטֶרת!",

ֵתה ֶזה א ּבֹו ַהְזבּוב. ֶׁשָהָיה ַהֵתה אֹותֹו ֶאת ִלי

ָחָדׁש".

לֹוְנדֹוִני? ְגֶבֶרת זֺאת ָיְדָעה (ֵאי) ֵּכיַצד

26

ִמיָלה ַעל ִמיִלים ָמה ּכַ

קּוִקָיה
ַהְיִחיָדה ַהִציּפֹור ִהיא ַהקּוִקָיה ַהְיַדְעֶתם?

ָׁשעֹון. ָלה ֶׁשֵיׁש

ְוָלֵכן ַהָׁשעֹון, ְּבתֹו 'ָגָרה' ְּבֶעֶצם ִהיא

'ְׁשעֹון קּוִקָיה'. לֹו קֹוְרִאים

ִציּפֹור ֶׁשל ְדמּות יֹוֵצאת ָׁשָעה, ְּבכֹל

ַהָׁשָעה. ּוְמַצֶייֶצת ֶאת

ָהיּו מּוָּכִרים ַהְׁשעֹוִנים ָהֵאֶלה ֶּבָעָבר,

אֹוָתם... רֹוִאים א ְּכָבר ַהיֹום ֲאָבל ְמאֹוד,

27
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ַקלּות! ַקֵלי ְמכֹוִנית? ְלָהִרים

ַהִיְׂשְרֵאִלי ַלְסּפֹוְרט מּוְצָלח חֹוֶדׁש
ַתְרִגיל

ַהֶקַרח ַעל גרינברג עמית מאת
ְמאֹוד. ִהְצִליַח ַהִיְׂשְרֵאִלי ַהְסּפֹוְרט ָהַאֲחרֹון, ַּבחֹוֶדׁש

ֵאירֹוָּפה. ְּבַאִליפּות ַהְגָמר ִלְׁשַלב ָעְלָתה ְּבַכדּוְרַסל ִיְׂשָרֵאל ִנְבֶחֶרת •

ֵאירֹוָּפה. ְּבַאִליפּות ְוֶכֶסף ָזָהב ְּבֵמַדְלַיית ְסּפֹוְרָטֵאי ַהג'ּודֹו ָזכּו •

ָהעֹוָלם. ְּבַאִליפּות ָזָהב ְוֶכֶסף ְּבֵמַדְלַיית ָזכּו ַהַגִלים • גֹוְלֵׁשי

ִעם ֵמֶהן ַאַחת ָזָהב, ֶמַדְליֹות ִּבְׁשֵתי ָזְכָתה ָאְׁשָראם, ַהִמְתַעֶמֶלת, ִלינֹוי •

ִתְזֶּכה ְּבֶמַדְלָיה  ֶׁשִלינֹוי ְּבטּוִחים ּכּוָלם ַאַגב, ַהָנִׁשים. ִהְתַעְמלּות  ִנְבֶחֶרת

ְּבטֹוְקיֹו. ַהְקרֹוָבה ָּבאֹוִליְמְּפָיאָדה

ְּכַׂשְחָקִנים ְוָים ָמָדר ַאְבִדָיה ֶדִני ַהְּבִחיָרה ֶׁשל ֶאת ַגם ַּכמּוָבן ַנְזִּכיר

.NBA-ַּב

גליק רונן מאת
ִּכְמַעט ָחַזר ַהחֹוֶרף ְסּפֹוְרט

צֹוִפים ִּבְמלֹואֹו. אְֹמָנם ֵאין

 ַא ַהַתֲחרּויֹות, (ֲאזֹוֵרי) ְּבִמְתָחֵמי

ְּבִעיָקר, ֶזה עֹוֵבד ָּכָרִגיל. ַהּכֹל

ֶׁשַהְסּפֹוְרָטִאים ָהעּוְבָדה ִּבְזכּות

ְלַיד ֶאָחד ִלְהיֹות ְצִריִכים א

ַהֵׁשִני.

ַהֶקַרח ַּבְתמּוָנה, ַמְחִליָקה ַעל

ְמַעְנֵיין. ְּבַתְרִגיל ֵמהּוְנַגְרָיה

ִהיא ִלְראֹות ֶׁשֶאְפָׁשר ְּכִפי

ֶׁשדֹוֵרׁש ַּבַתְרִגיל, ְמאֹוד ְמרּוֶּכֶזת

ַרָּבה! ְגִמיׁשּות ִמֶמָנה

29

30

31

מאת יעקב כהן
ַהַּבְרֶזל' 'ִאיׁש ְּבַתֲחרּות ִמְׁשַתֵתף ֶׁשַּבְתמּוָנה ָהִאיׁש

ֶׁשְּבאּוְקַרִאיָנה. ְקִרים ָהִאי ַּבֲחִצי ֶׁשֶנֶעְרָכה

אֹוְמִרים ִמְמכֹוִניֹות", יֹוֵתר ֲחָזִקים "ֲאָנִׁשים

ַהַתֲחרּות. ִמְׁשַתְתֵפי

ַקל. ַמָמׁש ֶזה ְּכִאילּו ִנְרֶאה ֶזה ַּבְתמּוָנה

ּכֹל ַהזֹו ַהַתֲחרּות ִלְקַראת ִמְתַאְמִנים "ֲאַנְחנּו

ַרק א "ֶזה ַהַּבְרֶזל'. 'ַאְנֵׁשי אֹוְמִרים ַהָׁשָנה",

ְנכֹוָנה,  (אֹוֶכל) ְתזּוָנה ַגם ֶאָלא ּכַֹח, ִאימּוִנים ֶׁשל

ָרצֹון". ּכַֹח ַהְרֵּבה רויטרסּוְבִעיָקר   

רויטרס



מאת יעקב כהן
ַאֶתם ֶׁשַּבֲחָדׁשֹות ָלֶכם ָתֲארּו

ֶגֶׁשם. ֵייֵרד ֶׁשא ׁשֹוְמִעים

ּוְמַגִלים ֵמַהַּבִית יֹוְצִאים ַאֶתם

ֶגֶׁשם ָחָזק. ֶׁשֵיׁש

ִלְהיֹות? ָיכֹול ֶזה ֵאי

ַמָּכ"ם ֶׁשִנְקָרא ַמְכִׁשיר ֵיׁש ּוְבֵכן,

ֶׁשִמְתָקְרִבים ָהֲעָנִנים ֶׁש'רֹוֶאה' ֶאת ַמְכִׁשיר ֶזהּו ּוָמַתי. ֶגֶׁשם ֵייֵרד ִאם ֶׁש'יֹוֵדַע'

ֶגֶׁשם ַּבְמִדיָנה. ֵייֵרד ְוֵאיפֹה ָמַתי ְויֹוֵדַע ְלִיְׂשָרֵאל

אֹותֹו. ְלַתֵקן ֵאין ֶּכֶסף ְוַלְמִדיָנה ִהְתַקְלֵקל ִיְׂשָרֵאל ֶׁשל ַהֶגֶׁשם ַמָּכ"ם ָלַאֲחרֹוָנה

ַהַחָזִאים. אֹוְמִרים ְמדּוֶייֶקת", ַתֲחִזית ָלֵתת ְיכֹוִלים א ַהַמָּכ"ם ֲאַנְחנּו "ְּבִלי

ִּבְמִהירּות". אֹותֹו ְלַתֵקן ָצִרי"
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ֶגֶׁשם... ֵייֵרד ָאְמרּו ֶׁשא ֲאָבל

קר מאוד קרררר,

שמעוני איילה מאת
ביותר הצפונית העיר היא נֹוִריְלְסק

הקרות הערים אחת זו ברוסיה.

בעולם. ביותר

של השנה, הלילה  (זמן) זו בתקופה

המיקום  בגלל 45 יום, נמשך שם

אומרת, זאת העיר. של הגיאוגרפי

את רואים לא שם שהתושבים

וחצי. חודש במשך השמש

חזקים, ירדו שם שלגים לאחרונה,

והמכוניות הדרכים כל את שקברו

של בתים נמוכות בעיר. קומות

השלג הרב. תחת הן נקברו גם

החיים בעיר זאת, למרות כל

ואנשים הלכו כרגיל נמשכו כמעט

הספר. ולבתי לעבודה

(יראו, שימחישו תמונות כמה הנה

בנורילסק. ביותר הצפונית בעיר עכשיו שקורה מה את לכם יציגו)

ִמְסתֹוִרין
ַהְּבִרית ְּבַאְרצֹות

34

33 32

ֳא

Pixabay





מאת שירה לוי
(ֵעֶמק ְּבַקְניֹון ֶׁשָעַבר, ְּבסֹוף ַהחֹוֶדׁש

ֶׁשְּבַאְרצֹות  יּוָטה ִּבְמִדיַנת ְמאֹוד) ַצר

ַעמּוד  (ִנְמָצא) ַהְּבִרית, ִהְתַגָלה

ָאָדם. ְּבֵני ְּבגֹוַבה ְׁשֵני ַמֶתֶכת

ַמְבִריק, ַמְלֵּבן ְּבצּוַרת ָהַעמּוד,

(ָרחֹוק ְמבּוָדד ְּבָמקֹום ִנְתַגָלה

הּוא יֹוֵדַע ֵאי א ְוִאיׁש ֵמֲאֵחִרים),

ְלָׁשם. ִהִגיַע

ֶׁשֶזה ְּבִמְקֶרה ִמְּפֵני הּוא ִנְתַגָלה

ְמַטְייִלים א ָאָדם ֶׁשְּבֵני ָמקֹום

ְּכָלל. ָׁשם

ֲאָנִׁשים חֹוְׁשִבים ְמַעט א

ָהַעמּוד. ֶאת ָׁשם ֶׁשַחְייָזִרים ָׂשמּו

ֶׁשאֹוָמִנים חֹוְׁשִבים ַרִּבים ֲאָבל

ְלעֹוֵרר  אֹותֹו ְּכֵדי (ָׂשמּו) ִהִציבּו

ָּבעֹוָלם. ְוַסְקָרנּות ַמְחָׁשָבה (ִליצֹור)

יֹוֵתר, עֹוד ָגַדל ַהִמְסתֹוִרין אּוָלם

ָהַעמּוד ְּכָׁשבּוַע, ְלַאַחר ַּכֲאֶׁשר

.ֵאי יֹוֵדַע ְוִאיׁש א ֶנֱעַלם

ּוְבַאְנְגִלָיה ְּברֹוַמְנָיה ַגם ַאַגב,

ָמה דֹוִמים, ַעמּוִדים ִנְמְצאּו

ַהִמְסתֹוִרין. ֶאת ֶׁשַמְגִדיל

ָהֲאִמיִתי ַהִסיּפּור ְלַדְעְתֶכם ָמה

ָהַעמּוִדים? ֵמֲאחֹוֵרי
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ַתְׁשֵּבץ טּור ֶמְרָּכִזי
ִאם ִתְפְתרּו ֶאת ּכֹל ָהְרָמִזים, ַּבטּור ָהָאפֹור ְתַקְּבלּו ֵׁשם ֶׁשל ָמקֹום ֶׁשמּוְזָּכר 

ְּבִגיָליֹון ֶזה.

ִ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

ך ו י ח

ת ו ח פ

1. ַהָּבַעת ָּפִנים ֶׁשל ִׂשְמָחה

 .2א מּוָאר

3. ַּבַעל ַמְׁשָמעּות

4. ַנֲחזֹור

5. ַנֲחִזיר ְתׁשּוָבה

 .6א ְגָבִרים

7. לֹוְקִחים ַהְפָסָקה ֵמָהֲעבֹוָדה

8. זֹוְרִקים ְלתֹוָכם ֶזֶבל

9. קּוְפַסת ַּפח ְקַטָנה ְלַמְׁשֶקה

10. ַהֵהֶפ ִמ'יֹוֵתר'

1. ְדמּות ִמ"ִלְׁשּבֹור ֶאת ַהֶקַרח"

2. ַּכף ְקַטָנה

3. ַּבת ַהזּוג ֶׁשל ָאדֹון

4. ְּכִלי ֵמיָתִרים

5. ֶאֶרץ ַהֶׁשֶמׁש ָהעֹוָלה

6. ׁשֹוִתים ִמתֹוָכה

 .7א ְגדֹוָלה

8. ֲאַגם ִּבְצפֹון ַהַיְרֵדן 
   (כ"מ)

4 3 2 1

2

3

4

ִלְפֵניֶכם ִריּבּוַע ֶקֶסם, ֶׁשּבֹו ַהִמיִלים 

ַהְמאּוָזנֹות ֵהן ַגם ַהִמיִלים ַהְמאּוָנכֹות. 

ַהִאם ַתְצִליחּו ִלְפתֹור ֶאת ָהִריּבּוַע ַהֶזה?

1. ָהעֹוָנה ַהָקָרהִריּבּוַע ֶקֶסם

2. ַהֵהֶפ ֵמ'ִהְתַעֵקׁש'

3. ִהִגיעּו ְלֶטְמֵּפָרטּוָרה ְגבֹוָהה ְמאֹוד

4. ִקיצּור ִלְפרֹוֶפסֹור

ַהְתׁשּוָבה ִהיא: _______________________

ִלְפֵניֶכם ְרִׁשיָמה ֶׁשל ַהְגָדרֹות. ַהַּפַעם ֲעֵליֶכם ִלְמצֹוא ִמיִלים ַהַמְתִחילֹות 

ָּבאֹוִתיֹות 'ג' ְו-'ב'.

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

ִּכְתבּו ֶאת ַהִמיִלים ַהִנְרָדפֹות ֶׁשָלֶהן. ֵהיָעְזרּו ְּבַמְחָסן ַהִמיִלים ְלָמָטה.

ִמיִלים ִנְרָדפֹות

* ִטיב * ַתֲעבֹור * קֹוִנים * אֹוֶכל * ֵהיָעְלמּות ֵמָהעֹוָלם * 
* ַתְפִקיד * ֲחֵברֹות * ַיֲעֶׂשה * ַלֲעׂשֹות טֹוב יֹוֵתר * נֹוְתִנים * 

* הֹוָרָדה * א ִהְסִּכים *

1. ִיְגרֹום ___________ 

2. ַהְפָחָתה __________

3. ַצְרָכִנים __________

4. ְיִדידֹות __________

5. ַתֲחלֹוף __________

6. ַמֲעִניִקים _________

7. ַהְכָחָדה __________

8. ֵסֵרב _____________

9. ֵאיכּות ____________

10. ְתזּוָנה ___________

11. ְלַׁשֵּפר ___________

12. ְמִׂשיָמה __________

1. ַקו ִדְמיֹוִני ֵּבין ְמִדינֹות: ְגב _ _

2. ֶגֶבר ְּבַרִּבים: ְגָב _ _ _

3. ִנְמָצאֹות ֵמַעל ָהֵעיַנִיים: ַגּב _ _  

4. ַּבת ַהזּוג ֶׁשל ָהָאדֹון: ְגֶב _ _  

5. ַמֲאָכל ָחָלִבי: ְגִב _ _ _

6. ִמין ַהר ָנמּו: ִגְב _ _ 

7. אֹוֶמץ: ְגב _ _ _

8. ֵחֶלק ִמֶּפַרח: ִגְב _ _ _ 

 .9א ָנמּו: ָגב _ _ 

10. ָׂשִמים אֹותֹו ַעל ַיד אֹו ֶרֶגל ְׁשבּוָרה: ֶגֶב _  

גב

. ְדמּות ִמ"ִלְׁשּבֹור ֶאת ַהֶקַרח"
1

2

3

4

5

6

7

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

אשקלון דוד, יונתן

שער מנשה גלעד קרני,

ירושלים מרגולין, ענת

מודיעין אבויה, בן אדווה

נצרת עובייד, מוחמד

אורי צור, חיפה

נהריה שומרון, נעה

עכו שעאר, עולה

נתניה בוזגלו, תם

יוסי גבאי, אפרת

ַהַתְׁשֵּבִצים: ֶׁשל ַהְתׁשּובֹות ִלְבִדיַקת

ֶׁשָלֶכם ֶהָחָכם ַהֶטֶלפֹון ְּבֶעְזַרת ַהקֹוד ֶאת ִסְרקּו

ָהִעיתֹון. ַּבֲאָתר ַהְתׁשּובֹות ְלַדף ְוַתִגיעּו

ַהָגדֹול                     349ַהַתְׁשֵּבץ 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                               

ְל... ַׁשָיי .1

א ָׁשבּור .2

ִמ'ִמְלָחָמה' ַהֵהֶפ .3

ְצָלעֹות ַּבת ָׁשלֹוׁש צּוָרה .4

ֶעֶׂשר ָּכפּול ָׁשלֹוׁש .5

ֶהָחִבית ַתְׁשֵּבץ
ַהחּוִׁשים ֵמֲחֵמֶׁשת .6

ׁשֹוַׁשָנה ַלֵׁשם ִּכינּוי .7

ְמלּוֶטֶׁשת ִגיר ֶאֶבן .8

ְלִפיסּול ֶׁשְמַׁשֶמֶׁשת

ֵמ'ֵאין' ַהֵהֶפ .9

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:

ִׁשיר .9 ַהַתּפּוז. ֶצַבע .6 ְלִסין. הֹודּו ֵּבין ְמִדיָנה .3 ּכֹוֶתֶרת. ָעֵלי לֹו ֵיׁש .1

ְּבַחְקָלאּות. ֶׁשעֹוֵסק ָאָדם .13 ֶׁשָלנּו. ַהְמִדיָנה .11 ּוָפׁשּוט. ָעצּוב ִליִרי

ִאיַטְלָיה. ִּביַרת .18 סֹוד. .17 ֶּפֶלא. .16 ְּכִביָסה. ְּבֶעְזָרתֹו תֹוִלים .15

ֶצַבע .24 ְּפֵני ַהַמִים. ַעל ָנע .23 ִחיּוִבית. ְתׁשּוָבה .21 ַהְצחֹוק. קֹול .19

ִּבְנָיִמין .30 ְּבנֹוָסף. .29 ְנִגיָנה. ָתו .28 ִמ'ִמְלָחָמה'. ַהֵהֶפ .26 ַהִּפיל.

ָמתֹוק. א .34 ֶׁשִלי. ַאָּבא .33 מּוִזיָקִלי. ִסיָמן .31 ֶהְרְצל. ___

ְלַהְדָּבָקה. נֹוֵזל .40 ּבֹו. ָגִרים ַהֶמֶל ְוַהַמְלָּכה .36 ִמ'ָּכֵבד'. ַהֵהֶפ .35

א (ְסֶלְנג) .46 ַמָתָנה. .44 אֹוְסְטִרָיה. ִּביַרת .42 ַהֶּכֶתר. רֹאׁשֹו ַעל .41

ִּביַרת .51 ַמֵהר. א .50 ְלָבנֹות. ַהִמְצוֹות ִגיל .48 א מּוְׁשָלם. ְרִציִני,

ַּבַלְיָלה. ַּבָׁשַמִיים ְמַנְצֵנץ .52 ִעיָראק.

מאונך:

ָּכמֹוהּו. ֵאין ַהְרֵּבה .3 ַהְזַמן (ר"ת). ֲחָבל ַעל .2 ִמ'ָסַגר'. ַהֵהֶפ .1

ָחַזר. .12 ְׁשִליָלה. ִמיַלת .10 ִריקּוד. ֶׁשל סּוג .8 ַהִמיִנים. ִמִׁשְבַעת .7 ָהרֹאׁש. ֶאת ָעָליו ַמִניִחים .6 ִויְלָנה. ִהיא ִּביָרָתה .5 ַהִדיּבּור. ֵאיַבר .4

ַרִּבים. ָעִלים ַּבַעל ְלַכדּור ֶׁשדֹוֶמה ֶיֶרק .22 א ָׁשם. .21 ֵהיֵטב. ָסַגר .20 ַאְרַּבע. ַאֲחֵרי ָּבא .19 ִמיַלת ְתַנאי. .15 ֶקֶרן. ַּבַעל ַחִיים ַּבַעל .14

ְּפָרִחים. ֶׁשל אֹוֶסף .32 טֹוב. ַהָּכַרת ֶׁשַמִּביָעה ִמיָלה .31 ַאְׁשָּפה. .30 ְּפַלְסִטיק. ִמקּוִּביֹות ַהְרָּכָבה ִמְׂשָחק .27 ְלא ָסֵפק. .25 ָחִריף. ֶיֶרק .23

ַהִׁשיִׁשית ָהאֹות .38 ֵחֶלק. ַמְרִּכיב, .37 ָּבֶאֶלף-ֵּבית. ָהִראׁשֹוָנה ָהאֹות .36 ַּבִמְקֶלֶדת. ַּכְפתֹור .34 ּוְכֵאִבים. חֹום ֶנֶגד ִיְׂשְרֵאִלית ְתרּוָפה .33

ֵזירּוז. ִמיַלת .49 ַהְזַמן. ִלְפֵני נֹוַלד .47 ַיִין. ְלִייצּור ָמקֹום .45 (ר"ת). ַּבָצד ִנְכַתב .43 ְּבֶעְזָרתֹו. תֹוְפִרים .41 ַנָייח. א .39 ָּבֶאֶלף-ֵּבית.



מאת עמית גרינברג
ֵחֶלק ִמֶּכם ְּבַווַדאי ְמַקֵנא ָּבִאיָׁשה ַּבְתמּוָנה 

ֶׁשָנָחה ְּבחֹוף ָים ִעם ְדָקִלים.

ּוְבֵכן, ַהְתמּוָנה ַהזֹו ְמַבְלֶּבֶלת. ָהִאיָׁשה ַהזֹו 

ִהיא ֵחֶלק ִמֶצֶוות ְרפּוִאי ֶׁשִנְלַחם ַּבקֹורֹוָנה. 

ִהיא ִנְמֵצאת ְּבמֹוְסְקָבה, ִּביַרת רּוְסָיה, ְּבָמקֹום 

ֶׁשָהָיה ַּפַעם ֶמְרָּכז ַתֲערּוכֹות ְוַעְכָׁשיו ֵיׁש ּבֹו 

ֵּבית חֹוִלים ְזַמִני.

ַהחֹוף ֶׁשרֹוִאים ָּבֶרַקע הּוא ְּבֶעֶצם ִציּור ַעל ִקיר 

ֶׁשל ֶמְרָּכז ַהַתֲערּוכֹות.
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חּוְפָׁשה ְנִעיָמה? א ְּבִדיּוק...

מאת יעקב כהן
בכל שנה מאות מיליוני ציפורים 

נודדות עוברות מעל ישראל. 

הבעיה היא שהן עוצרות בשדות 

חקלאיים ופוגעות בחלק גדול 

מהגידולים.

החקלאים מנסים להרחיק את 

הציפורים מהשדות, ולא פעם גם פוגעים בהן.

אולם, מחקר שנעשה לאחרונה מגלה שהציפורים הנודדות מסייעות 

(עוזרות) לחקלאים.

מתברר, שהציפורים מתעניינות יותר במה שיש בתוך האדמה ולא 

בגידולים עצמם. הן אוהבות את התולעים שבשדות ומעדיפות (רוצות 

יותר) לאכול אותן ולא את הירקות והפירות. התולעים האלה פוגעים 

בגידולים, והציפורים בעצם עוזרות לחקלאים לסלק אותן.

לאור זאת, עורכי המחקר מנסים לשכנע את החקלאים שכדאי להם 

למשוך אליהם ציפורים נודדות ולא להרחיק אותן.

"הפתרון נמצא בידיים של החקלאים", אומרים ד"ר ג'סיקה שקרמן 

ונועם ווייס, עורכי המחקר. "ברגע שהם יבינו שהציפורים עוזרות להם, 

הם יפסיקו לגרש אותן ולפגוע בהן".

שני החוקרים עובדים עכשיו עם חקלאים מהערבה, ואם הם יצליחו 

במשימה (תפקיד) שלהם, גם חקלאים מהצפון יתחילו להזמין ציפורים...

כך החקלאים יאהבו ציפורים?

מאת אבי גלבוע
ֶהְסֵּכם ַהָׁשלֹום ִעם סּוָדן ֲעַדִיין 

ָצִעיר, ֲאָבל ִמְסָעדֹות סּוָדִניֹות 

ַקָיימֹות ְּבֵתל-ָאִביב ְּכָבר ְזַמן ַרב.

ֵהן ִנְפְתחּו ַעל ְיֵדי ְּפִליִטים ֶׁשִהִגיעּו 

ִמסּוָדן ַּבָׁשִנים ָהַאֲחרֹונֹות.

ַעְכָׁשיו ִנְׁשֶאֶלת ַהְׁשֵאָלה - ַהִאם 

ְלַאַחר ֶהְסֵּכם ַהָׁשלֹום, ַהְּפִליִטים 

ַהסּוָדִנים ַיַחְזרּו ַלְמִדיָנה ֶׁשָלֶהם, 

אֹו ֶׁשֵהם ַיְעִדיפּו (ִיְרצּו יֹוֵתר) 

ְלִהיָׁשֵאר ְּבִיְׂשָרֵאל...

ַּבְתמּוָנה: ִמְסָעָדה סּוָדִנית ְּבֵתל-

ָאִביב.

אֹוֶכל סּוָדִני 
ְּבֵתל-ָאִביב
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