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שׁלָה יַ ִציבָה?
ַה ִאם ָתקוּם ֶמ ְמ ָ
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שׁנָ ַתיִים *
ִשׂ ָר ֵאל הוֹ ֶלכֶת ִל ְב ִחירוֹת ְרבִי ִעיוֹת בְּתוְֹ 
יְ
שׁא
ָה ֶאזְ ָר ִחים כּוֹ ֲעסִים ַעל ַהפּוֹלִי ִטי ָק ִאים ֶ
ַמ ְצלִי ִחים ְלנַ ֵהל ֶאת ַה ְמדִינָה * ַה ִת ְקוָוה ִהיא
שׁ ַת ֲחזִיק ַמ ֲע ָמד אַ ְרבַּע
שׁלָה ֶ
שׁ ַה ַפּ ַעם ָתקוּם ֶמ ְמ ָ
ֶ
שׁנִים * ַה ִאם נְ ַתנְיָהוּ יַ ְצלִי ַח ְל ִהי ָבּ ֵחר שׁוּב ְלרָאשׁוּת
ָ
שׁלָה? *
ַה ֶמ ְמ ָ

לְכוּ ְל ִה ְת ַחסֵן!

   

    

ניו-יורק בשלג
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שׂ ָחקִים? א רַק לִי ָלדִים!
ִמ ְ

5

רויטרס
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ַה ֲח ָללִית ִה ְת ַר ְסקָה וְכוּלָם ְמרוּ ִצים

ָעשׂוּ ָמנוּי ְל ִעיתוֹן ַינְ שׁוּף
Subscribe to Yanshuf

אֳ

מאת עמית גרינברג
בחודש שעבר ,ירד שלג כבד
על ניו-יורק ושיתק )עצר( אותה
כמעט לגמרי .הרחובות המלאים
במכוניות בדרך כלל ,נותרו
)נשארו( ריקים.
למזלם של הניו-יורקרים ,הרכבת התחתית עבדה כרגיל.
בתמונה :רחוב מרכזי בניו-יורק.

מאת שירה לוי
פוּאי
חוֹדשׁ ֶשׁ ָע ַברַ ,ה ֶצוֶות ָה ְר ִ
ַבּ ֶ
יכילוֹב' ֶשׁ ְבּ ֵתל-
'א ִ
חוֹלים ִ
ְבּ ֵבית ַה ִ
כוּלם
ירוּע ֶשׁקוֹ ֵרא ְל ָ
אָביב ִא ְרגֵן ֵא ַ
ִ
ְל ַק ֵבּל ִחיסוּן.
יוֹתר ְל ִה ְת ַח ֵסן"ֵ ,הם
טוּח ֵ
"זֶה ָבּ ַ
אוֹמ ִרים.
ְ

רויטרס

רויטרס
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משולחן העורך

קוראים כותבים
ֶמבּוֹ!
אַל ִתיקְחוּ לָנוּ ֶאת ַה ְקר ְ

6

אתי ְבּ'יַנְ שׁוּף' ֶ 348שׁ ַה ְק ֶר ְמבּוֹ ְבּ ַס ָכּנָה.
ָק ָר ִ
ַמ ִשׁיכוּ
ֲכי ָט ִעים ֶשׁיֵשַׁ ,ו ֲא ִני ְמ ַקוָוה ֶשׁי ְ
כֹּל ָשׁנָה אֲנִ י ְמ ַח ָכּה ַל ְק ֶר ְמבּוֹ .זֶה ַה ַמ ְמ ָתק ה ִ
ִל ְמכּוֹר אוֹתוֹ ָכּ ָר ִגיל.
עינב שמש ,חולון

ִשׂ ָר ֵאל
כֺּל ַהכָּבוֹד ְלנִ ְב ֶחרֶת י ְ
ירוֹפּה.
אַליפוּת ֵא ָ
דוּר ַסל ָע ְל ָתה ִל ְשׁ ַלב ַה ְג ָמר ֶשׁל ִ
ִנ ְב ֶח ֶרת ִי ְשׂ ָר ֵאל ְבּ ַכ ְ
ַצ ַח
ַמ ִשׁיכוּ ְלנ ֵ
כוּלנוּ ְמ ַק ִווים ֶשׁ ֵהם י ְ
ַשׂ ְח ָקנֵי ַהנִ ְב ֶח ֶרת ֵה ִביאוּ ָלנוּ ָכּבוֹד גָדוֹל ,וְ ָ
ְקבוּצוֹת ֲחזָקוֹת.
שחר מזרחי ,נתניה

ִשׁבִיל ַהיְ ָלדִים
ְשׁפֵּר ֶאת ָהעוֹלָם בּ ְ
לַ
עוֹלם ְבּ ִייצוּר
יליוֹן ֶ 343שׁ ִי ְשׂ ָר ֵאל ִהיא ַה ְמ ִדינָה ַה ְשׁ ִניָיה ָבּ ָ
ָשׂ ַמ ְח ִתי ִל ְקרוֹא ְבּ ִג ָ
ַח ְשׁ ַמל ֵמ ַה ֶשׁ ֶמשׁ.
עוֹלם ָצ ִריְ ל ַצ ְמ ֵצם ְ)ל ַה ְפ ִחית( ֶאת ַכּמוּת ַה ֶד ֶלק ֶשׁבּוֹ הוּא ִמ ְשׁ ַת ֵמשׁ.
כֹּל ָה ָ
ַע ְברוּ ְל ִייצוּר ַח ְשׁ ַמל ֵמ ַה ֶשׁ ֶמשְׁ ,כּ ֵדי ְל ַשׁ ֵפּר
ֲחרוֹת י ַ
אֲנִ י ְמ ַקוָוה ֶשׁגַם ְמ ִדינוֹת א ֵ
עוֹלם ִבּ ְשׁ ִביל ְי ָל ֵדינוּ וּ ְנ ָכ ֵדינוּ.
יוֹתר( ֶאת ָה ָ
)לעֲשׂוֹת טוֹב ֵ
ַ
לינדה פלסנשטיין ,לונדון ,אנגליה

ְמ ַקוָוה ִלרְאוֹת ֶאת ַהכִּינֶרֶת ְמלֵאָה
ֶשׁם ֶשׁיוֹ ֵרד.
יוֹשׁ ֶבת ַע ְכ ָשׁיו מוּל ַה ַחלוֹן ְורוֹאָה ֶאת ַהג ֶ
אֲנִ י ֶ
גוֹבה ַה ַמ ִים ַבּ ִכּי ֶנ ֶרת.
זֶה ַמ ְז ִכּיר ִלי ֶאת ַה ַכּ ָת ָבה ֶשׁ ָל ֶכם ַעל ַ
ֵירדוּ ַה ְר ֵבּה ְג ָשׁ ִמים ֶשׁ ְי ַמ ְלאוּ ֶאת ַה ִכּי ֶנ ֶרת ְונִ ְר ֶאה ֶאת ֶס ֶכר
אֲנִ י ְמ ַקוָוה ֶשׁ ַהחוֹ ֶרף י ְ
ְד ַג ְניָה נִ ְפ ַתח.
אור קאשי ,מודיעין
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ָמה ְכּבָר יָכוֹל
שׁ ַתנוֹת?
ְל ִה ְ
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יעיוֹת
הוֹל ֶכת ִל ְב ִחירוֹת ְר ִב ִ
ִי ְשׂ ָר ֵאל ֶ
ָת ִיים.
ְבּתוְֹ שׁנ ַ
ְבּ ָשׁלוֹשׁ ַה ְפּ ָע ִמים ָהאַ ֲחרוֹנוֹת,
יק ִאים א ִה ְצ ִליחוּ ְל ָה ִקים
יט ָ
פּוֹל ִ
ַה ִ
תוֹצאָה ָה ְי ָתה
יבהְ ,ו ַה ָ
ַצ ָ
ֶמ ְמ ָשׁ ָלה י ִ
ְבּ ִחירוֹת חוֹ ְזרוֹת.
ַה ְשׁ ֵא ָלה ִהיאָ ,מה ִי ְשׁ ַתנֶה ַבּ ַפּ ַעם
ַהזוֹ?
ָה ֶאזְ ָר ִחים ְכּ ָבר ִה ְתיָיאֲשׁוּ ֵמ ַה ַמ ָצב
אוּלם,
יטי ְוזֶה א טוֹבָ .
פּוֹל ִ
ַה ִ
ִנ ְר ֶאה ֶשׁ ַה ַפּ ַעם ְבּכֹל זֹאת ַמ ֶשׁהוּ
יָכוֹל ְל ִה ְשׁ ַתנוֹת.
ַה ַפּ ַעם ,יֵשׁ ִמ ְפ ָלגוֹת ֲח ָדשׁוֹת
יעים ,וְ זֶה
מוֹשׁכוֹת ַה ְר ֵבּה ַמ ְצ ִבּ ִ
ֶשׁ ְ
טוֹב.
קוֹדמוֹת,
יוֹתר ִמזֶהַ .בּ ְפּ ָע ִמים ַה ְ
ֵ
הוֹדיעוּ ֶשׁ ֵהם
יק ִאים ִ
יט ָ
פּוֹל ִ
ַה ִ
ָקימוּ ֶמ ְמ ָשׁ ָלה ִעם ִמ ְפ ָלגוֹת
א י ִ
ְמסוּיָימוֹתַ .ה ַפּ ַעםַ ,ה ַמ ָצב שׁוֹנֶה
דוֹלה
וְ יֵשׁ ָרצוֹן ְל ָה ִקים ֶמ ְמ ָשׁ ָלה ְג ָ
וּר ָח ָבה ְכּכֹל ָה ֶא ְפ ָשׁרִ .אישׁ א
ְ
)עוֹשׂה ֶנגֶד( ִאישׁ וְ זֶה ָחשׁוּב
ֶ
ַמ ְח ִרים
ָקה.
יצי ַרת ֶמ ְמ ָשׁ ָלה ֲחז ָ
ִל ִ
יֵשׁ ְל ַקווֹתֶ ,שׁ ַה ַפּ ַעם ָתקוּם
ֲמד ְלאוֹ ֶר
ֶמ ְמ ָשׁ ָלה ֶשׁ ַת ֲח ִזיק ַמע ָ
קוּפה )זְ ַמן( ֶשׁ ָלה.
כֹּל ַה ְת ָ
אַחר
אוֹמ ֶרתֶ ,שׁ ַה ְבּ ִחירוֹת ֶשׁ ְל ַ
זֹאת ֶ
אַר ַבּע ָשׁנִ ים
ִמ ֵכּןִ ,י ְהיוּ אַ ֲח ֵרי ְ
ְמ ֵלאוֹת ְוא ְכּמוֹ ָמה ֶשׁ ָק ָרה
ָת ִיים ָהאַ ֲחרוֹנוֹת.
ַבּ ְשׁנ ַ
יגאל צדקא,
עורך

חדשות בקצרה...
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ילקוּ ִא ְרגוּנֵי
שׁפָּחוֹת ָה ֲענִיוֹת ָעלָהַ .החוֹ ֶרףִ ,ח ְ
◄ ִבּ ְגלַל ַהקוֹרוֹנָהִ ,מ ְספָּר ַה ִמ ְ
יוֹתר ִמ ְבּכֹל ָשׁנָה" .יֵשׁ ִמ ְשׁ ָפּחוֹת ֶשׁ ֵאין ָל ֶהן ֶכּ ֶסף,
ְצ ָד ָקה ַתנוּ ֵרי ִחימוּם ַר ִבּים ֵ
אוֹמ ִרים ְבּ ִא ְרגוּנֵי ַה ְצ ָד ָקה.
וְ אָסוּר ֶשׁ ֵהם ִי ְק ְפּאוּ ִמקוֹר"ְ ,
ִשׂ ְר ֵאלִי.
◄ ְמנַ ֵהל בֵּית ַהחוֹלִים ' ֲה ַדסָה' ַמ ֲעדִיף )רוֹ ֶצה יוֹ ֵתר( ֶאת ַה ִחיסוּן ַהי ְ
אוֹמר
)עוֹבד טוֹב("ֵ ,
ָעיל ֵ
כוּלם ֶשׁ ַה ִחיסוּן ַה ִי ְשׂ ְר ֵא ִלי י ִ
רוֹצה ְל ַה ְראוֹת ְל ָ
"אֲנִ י ֶ
יח
הוֹכ ַ
יבּל ֶאת ַה ִחיסוּן ַה ִי ְשׂ ְר ֵא ִליְ ,כּ ֵדי ְל ִ
רוֹט ְשׁ ֵט ְייןָ .ל ֵכן ,הוּא ִק ֵ
רוֹפסוֹר זְ ֵאב ְ
ְפּ ֶ
סוֹמַ על ַה ְי ִעילוּת ֶשׁלוֹ.
כוּלם ֶשׁהוּא ֵ
ְל ָ
ילים ְל ַק ֵבּל ַהזְ ָמנוֹת ֶשׁל
ַחנוּ ַמ ְת ִח ִ
ימיִיםֲ " .אנ ְ
שׂרָד ַה ַתיָירוּת אוֹ ְפּ ִט ִ
ְמ ְ
◄ בִּ
ַחנוּ
ֲבל ֲאנ ְ
יקח ְק ָצת זְ ַמן ,א ָ
אוֹמ ִרים ְבּ ִמ ְשׂ ָרד ַה ַתיָירוּת" .זֶה ִי ַ
ָירים ְל ִי ְשׂ ָר ֵאל"ְ ,
ַתי ִ
ָירים".
ֲמינִ ים ֶשׁ ָבּ ֵתי ַה ָמלוֹן ִי ְהיוּ שׁוּב ְמ ֵל ִאים ְבּ ַתי ִ
ַמא ִ
)מ ַס ְפּרוֹת(
עוּפה ְמ ַד ְווחוֹת ְ
ִשׂ ְר ֵאלִים – ָמרוֹקוֶֹ .ח ְברוֹת ַה ְת ָ
שׁל ַהי ְ
◄ ַהיַ ַעד ַהבָּא ֶ

יַנְשׁוּף
www.hebrewtoday.com
דו-שבועון לחדשות
מהארץ ומהעולם
Bi-Weekly News from Israel
and Around the World
עורך ראשי Chief Editor
יגאל צדקא
yigal@hebrewtoday.com

חברי מערכת Editorial Staff
נחמה לוין ,סתיו מור,
חנה הרבטר ,רונן גליק,
שירה לוי ,עמית גרינברג,
איילה שמעוני ,אבי גלבוע

מוֹסיף
"ה ְס ֵכּם ַה ָשׁלוֹם ִעם ָמרוֹקוֹ ִ
רוֹצים ָלטוּס ְל ָמרוֹקוֶֹ .
ַעל ִי ְשׂ ְר ֵא ִלים ַר ִבּים ֶשׁ ִ
ל-על'ַ ,ה ֶח ְב ָרה
'א ַ
אוֹמ ִרים ְבּ ֵ
יה"ְ ,
יקה ֶשׁ ֶא ְפ ָשׁר ָלטוּס ֵא ֶל ָ
אַפ ִר ָ
ָלנוּ עוֹד ְמ ִדינָה ְבּ ְ
אוּמית ֶשׁל ִי ְשׂ ָר ֵאל.
ַה ְל ִ

עורכת לשון Language Editor
אהובה שומרוני

ְמן( ַהקוֹרוֹנָהַ .בּזְ ַמן ַהזֶה ִהיא
ִשׂ ָר ֵאל' נִי ְצלָה ֶאת ְתקוּפַת )ז ַ
◄ ' ַר ֶכּבֶת י ְ
"בּזְ ַמן ַהקוֹרוֹנָה א ָהיוּ ַה ְר ֵבּה ַר ָכּבוֹת ְפּ ִעילוֹת ,וְ זֶה ָעזַר ָלנוּ
ימה עוֹד ְמ ִסילוֹתִ .
ֵה ִק ָ
אוֹמ ִרים ְבּ' ַר ֶכּ ֶבת ִי ְשׂ ָר ֵאל'.
ְל ַה ְשׁ ִלים עֲבוֹדוֹת ַרבּוֹת ִבּזְ ַמן ָק ָצר ַי ֲח ִסית"ְ ,
קוּפה
ִשׁבוּ ַעיִיםָ .לאַ ֲחרוֹנָהִ ,נ ְפ ָתחוֹת ְבּ ִי ְשׂ ָר ֵאל ֲחנוּיוֹת ְרחוֹב ִל ְת ָ
◄ ֲחנוּת רַק ל ְ
פּוֹת ַח ֶאת ַה ֲחנוּיוֹת
ָמיםִ .מי ֶשׁ ֵ
ֲפילוּ ַרק ְל ַכ ָמה י ִ
)זְ ַמן( ְק ָצ ָרה ְמאוֹדִ ,ל ְפ ָע ִמים א ִ
מוּצ ִרים ֶשׁ ֵהן א ִה ְצ ִליחוּ ִל ְמכּוֹרַ .ה ִאם
יפּ ֵטר ִמ ָ
ָה ֵא ֶלה ֵהם ֲח ָברוֹת ֶשׁרוֹצוֹת ְל ִה ָ
אַחר ַהקוֹרוֹנָה?
ימ ֵשׁ גַם ְל ַ
תוֹפ ָעה ַהזוֹ ִת ָ
ַה ָ
יע ַר ִבּים ִמ ֵכּיוָון ֶשׁ ִל ְפנֵי
◄ וֶנֶ ְציָה שׁוּב הוּ ְצפָה ) ִה ְת ַמלְאָה ַמיִם(ַ .ה ָד ָבר ִה ְפ ִת ַ
אוּלם ַה ַמ ֲע ֶר ֶכת א
ֲצפוֹת ִמ ָס ִביב ָל ִעירָ .
הוּק ָמה ַמ ֲע ֶר ֶכת ֲה ָגנָה ֶנגֶד ה ָ
ָת ִיים ְ
ִכּ ְשׁנ ַ
ָקים ָהיוּ ָפּחוֹת
ָירים ָבּ ִעירְ ,ו ַהנְ ז ִ
ֲלהַ .ה ַמזָל הוּא ֶשׁ ִבּ ְג ַלל ַהקוֹרוֹנָהֵ ,אין ַתי ִ
ָפּע ָ
דוֹלים.
ְג ִ

עיצוב גרפי Graphic Design
"קו וכתב"
מנהל שיווק Marketing Manager
אילן צדקא
מו"ל Publishers
"גוד טיימס"  -הוצאה לאור
GOOD TIMES Publishing
טל'Tel. 02-6437153 :
פקסFax. 02-6436094 :
Toll Free: 1-866-800-5602
רחוב החלוץ  52ירושלים 9626903
52 HeChalutz Street
Jerusalem 9626903 Israel
מחלקת מנויים Subscription Dept.
ליאורה
orders@hebrewtoday.com

אתר אינטרנט Website
www.hebrewtoday.com

צילומים Photos
רויטרס

אין להעתיק בכל צורה שהיא בלא אישור בכתב מהמוציאים
לאור .אין המערכת מחזירה כתבי יד או צילומים.

רויטרס

© All Rights Reserved.

עיתון ינשוף • גיליון מס'  • 350עמוד 3

שׁלָה יַ ִציבָה?
ַה ִאם ָתקוּם ֶמ ְמ ָ

9

מאת יגאל צדקא
יוֹצאת
ִי ְשׂ ָר ֵאל ֵ
ִל ְב ִחירוֹת ַבּ ַפּ ַעם
יעית ְבּתוֹ
ָה ְר ִב ִ
ָת ִיים.
ְשׁנ ַ
ֲסים
ָה ֶאזְ ָר ִחים כּוֹע ִ
יק ִאים
יט ָ
פּוֹל ִ
ַעל ַה ִ
רויטרס
 
יחים
ֶשׁא ַמ ְצ ִל ִ
ֵיהם.
ישׁיוֹת ֵבּינ ֶ
ִל ְפתוֹר ֶאת ַה ְבּ ָעיוֹת ָה ִא ִ
חוֹשׁ ִבים ֶשׁ ֵאין ְבּ ֵרי ָרה וְ ֶשׁ ָצ ִריֶ מ ְמ ָשׁ ָלה
ַחד ִעם זֹאת ,רוֹב ָה ֶאזְ ָר ִחים ְ
יַ
יוֹתר.
טוֹבה ֵ
אַח ֶרתָ ,
ֶ
"הם
אוֹמ ִריםֵ .
חוֹשׁ ִבים ַעל ַה ְמ ִדינָה"ֵ ,הם ְ
יק ִאים ֶשׁ ָלנוּ א ְ
יט ָ
פּוֹל ִ
"ה ִ
ַ
הוֹל ִכים שׁוּב ִל ְב ִחירוֹת.
ַחנוּ ְ
וּב ְג ַלל זֶה ֲאנ ְ
ישׁ ִיים ִ
ִמ ְת ַע ְס ִקים ְבּ ִענְ יָינִ ים ִא ִ
)לעֲבוֹד מוּל( ִעם ַהקוֹרוֹנָה ְו ִעם
מוֹדד ַ
תוּכל ְל ִה ְת ֵ
רוֹצים ֶמ ְמ ָשׁ ָלה ֶשׁ ַ
ַחנוּ ִ
ֲאנ ְ
ֲחרוֹת ֶשׁיֵשׁ ָלנוּ".
ַה ְבּ ָעיוֹת ָהא ֵ
ָמין
ֲליםַ ,ה ִאם גַם ַה ַפּ ַעם רֹאשׁ ַה ֶמ ְמ ָשׁ ָלהִ ,בּ ְני ִ
עוֹלם שׁוֹא ִ
וּב ָ
ְבּ ִי ְשׂ ָר ֵאל ָ
יכּנֵס
אַחרֶ ,שׁ ִי ָ
ישׁהוּ ֵ
יח ְל ָה ִקים ֶמ ְמ ָשׁ ָלה ,אוֹ ֶשׁ ִי ְהיֶה זֶה ִמ ֶ
ַצ ִל ַ
נְ ַתנְ יָהוּ ,י ְ
ַל ַת ְפ ִקיד ִבּ ְמקוֹמוֹ.

ִמ ֵצאת
ִשׂ ָר ֵאל נ ְ
יְ
ְבּ ָמקוֹם טוֹב
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מאת שירה לוי
ֶמ ְח ָקר ֶשׁל ִא ְרגוּן ַה ְבּ ִריאוּת
קוֹב ַע ֶשׁ ִי ְשׂ ָר ֵאל נִ ְמ ֵצאת
עוֹל ִמי ֵ
ָה ָ
ֲשׂ ֶרת ַה ְמ ִדינוֹת ָבּ ֶהן
ֵבּין ע ֶ
ֲרוּכּים.
ָה ֶאזְ ָר ִחים ַח ִיים ַח ִיים א ִ
מוּצע
אוֹ ֶרַ ה ַח ִיים ְבּ ִי ְשׂ ָר ֵאל ִבּ ְמ ָ
הוּא ִכָּ 83-שׁנָה ,וְ ִהיא נִ ְמ ֵצאת
יעי.
ַבּ ָמקוֹם ַה ְת ִשׁ ִ
עוֹלם ִהיא
ַה ְמ ִדינָה ָה ִראשׁוֹנָה ָבּ ָ
מוּצע
ָשׁים ַח ִיים ִבּ ְמ ָ
ַפּןָ ,שׁם ֲאנ ִ
יָ
ִכָּ 84-שׁנָה.

ֲאנַ ְחנוּ קוֹנִים יוֹ ֵתר
ָמזוֹן ָבּרִיא
12

מאת איילה שמעוני

שלום גם ברגע האחרון

10

אֳ

מאת עמית גרינברג
הממשל האמריקני ממשיך
במאמצים לעשות שלום
בין מדינות ערביות
לישראל.
"הנשיא היוצא ,דונלד
טראמפ ,רואה בשלום
רויטרס
       
דבר חשוב ביותר ,ולכן
אפילו בימיו האחרונים בבית הלבן הוא מנסה להגיע לעוד הסכמי
שלום" ,אומרים אנשי הנשיא האמריקני.
אנשי הנשיא הנכנס ,ג'ו ביידן ,הודיעו שגם הם ימשיכו במאמצים אלו.
הם גם אומרים שהם יתנו תשומת לב מיוחדת לתהליך השלום בין ישראל
לפלסטינים.
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)ע ָשׂה( ְל ָכ
וִ ירוּס ַהקוֹרוֹנָה ָג ַרם ָ
אָרים ַבּ ַבּ ִית.
ָשׁים ַר ִבּים ִנ ְשׁ ִ
ֶשׁ ֲאנ ִ
מוּבן
ילים ְו ַכ ָ
ֵהם ָפּחוֹת ְפּ ִע ִ
ילים.
ָמים ְר ִג ִ
יוֹתר ִמ ְבּי ִ
אוֹכ ִלים ֵ
ְ
ַה ַמ ָצב ַהזֶה ָג ַרם ְל ַר ִבּים ִל ְקנוֹת
אוֹכל ָבּ ִריא.
יוֹתר ֶ
ֵ
רוּצים
ְבּ ִמ ְשׂ ָרד ַה ְבּ ִריאוּת ְמ ִ
וּמ ַב ְק ִשׁים
)שׂ ֵמ ִחים( ֵמ ַה ַמ ָצב ְ
ְ
ֵמ ָה ֶא ְז ָר ִחים ְל ַה ְמ ִשׁיִ ל ְצרוֹ
אוֹכל ָבּ ִריא.
)לאֱכוֹל( ֶ
ֶ

Pixabay

ִמטוֹסֵי 'אַ ְרקִי ַע'
ַדיָילוֹת ַע ְרבִיוֹת בּ ְ
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מאת איילה שמעוני
ילה( ְל ַה ְכ ִשׁיר ְ)ל ַל ֵמדְ ,ל ָה ִכין( ַדיָילוֹת
)ה ְת ִח ָ
יע' ַה ִי ְשׂ ְר ֵא ִלית ֵה ֵח ָלה ִ
'אַר ִק ַ
ֶח ְב ַרת ְ
ַע ְר ִביוֹתִ -י ְשׂ ְר ֵא ִליוֹת.
עוֹלם ָה ֲע ָר ִבי",
"בּזְ כוּת ֶה ְס ֵכּ ֵמי ַה ָשׁלוֹם ָהאַ ֲחרוֹ ִניםִ ,י ְשׂ ָר ֵאל ִנ ְפ ְת ָחה ָל ָ
ִ
נוֹס ִעים
יוֹתר ַל ְ
רוֹצים ָל ֵתת ֶאת ַה ֵשׁירוּת ַהטוֹב ְבּ ֵ
ַחנוּ ִ
יע'ֲ " .אנ ְ
'אַר ִק ַ
אוֹמ ִרים ְבּ ְ
ְ
יתנוּ".
ָה ַע ְר ִב ִיים ֶשׁיָטוּסוּ ִא ָ
אוֹמרוֹת ַה ְצ ִעירוֹת ָה ַע ְר ִביוֹת
ֲמ ִיתי( ֲחלוֹם"ְ ,
)לעֲשׂוֹת ַלא ִ
"זוֹ ִהזְ ַד ְמנוּת ְל ַה ְג ִשׁים ַ
ויח ֵמ ַה ָשׁלוֹם ַהזֶה".
ַחנוּ ְשׂ ֵמחוֹת ְל ַה ְר ִו ַ
קוּרס ַה ַדיָילוֹתֲ " .אנ ְ
ֶשׁנִ ְר ְשׁמוּ ְל ְ

 

יוטיוב

שׁנָה
עוֹד ֲח ִצי ָ
ִעם ַמסֵכוֹת

14

רויטרס

מאת שירה לוי
ַח ָמן אַשָׁ ,האַ ֲח ַראי ַעל
רוֹפסוֹר נ ְ
ְפּ ֶ
אוֹמר
)מ ְל ָח ָמה( ַבּקוֹרוֹנָהֵ ,
ֲבק ִ
ַה ַמא ָ
יקח עוֹד ְז ַמן ַעד ֶשׁ ֶא ְפ ָשׁר
ֶשׁ ִי ַ
ִי ְהיֶה ָל ֵצאת ָל ְרחוֹב ְלא ַמ ֵסכוֹת.
ַחנוּ ְמ ַח ִכּים ַעד ֶשׁרוֹב
" ֲאנ ְ
ָה ֶאזְ ָר ִחים ְבּ ִי ְשׂ ָר ֵאל ְי ַק ְבּלוּ
רוֹפסוֹר אַשׁ.
אוֹמר ְפּ ֶ
ִחיסוּנִ ים"ֵ ,
תוֹבב ִעם
"עד אָז ,נִ ְצ ָט ֵרְ ל ִה ְס ֵ
ַ
ַה ַמ ֵסכוֹת".
יקח ַכּ ֲח ִצי ָשׁנָה.
ְל ַד ְעתוֹ ,זֶה ִי ַ

רבים חוששים לקבל את החיסון נגד הקורונה

15

אֳ

מאת יגאל צדקא
בישראל ובעולם כבר החלו )התחילו( לתת
את החיסון נגד הקורונה .אולם ,רבים עדיין
חוששים )מפחדים( לקבל אותו .זאת מפני שהם
חושבים שהוא עלול )יכול( לגרום למחלות
אחרות.
החברות שמייצרות את החיסונים טוענות
)אומרות( שהם בטוחים.
רופאים ומדענים בעולם אומרים שאם לא כולם
רויטרס
יקבלו חיסון ,אי-אפשר יהיה לנצח את וירוס
     
הקורונה.
ממשלת ישראל וממשלות אחרות בעולם החליטו שלא להכריח אזרחים לקבל את החיסון .הן מקוות שגם אלה
שחוששים ,ישנו את דעתם ויתחסנו בסופו של דבר.
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מדע ומחשבים

בעריכת אבי גלבוע

הרובוט כבר עובד במסעדה
מאת אבי גלבוע
רשת  KFCהיא רשת למזון )אוכל( מהיר.
בזמן הקורונה ,בגלל החשש )פחד(
מהצפיפות וממגע של בני אדם ,יש בKFC -
רובוטים במקום מלצרים.
הרובוט מסיע את המנה על מגש ,והלקוחות
אוספים את המנה בלי להתקרב לאף עובד.
האם גם לאחר שהקורונה תיעלם ,הרובוטים
האלה ימשיכו לעבוד במקום המלצרים
האנושיים?

רויטרס

   

ֶשׁר בֵּין מוּזִיקָה וְאוֹכֶל?
מָה ַהק ֶ
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מאת יעקב כהן
יקה ַבּ ִמ ְס ָעדוֹת?
יעים מוּזִ ָ
אַל ֶתם ֶאת ַע ְצ ְמ ֶכםָ ,ל ָמה ַמ ְשׁ ִמ ִ
ַה ִאם ְשׁ ְ
יקה
אוֹכל ְל ִפי ַהמוּזִ ָ
ַחנוּ ַמזְ ִמינִ ים ֶ
ֲשׂה( ִבּ ְשׁ ֶב ְדיָה ָמ ָצא ֶשׁ ֲאנ ְ
ֶמ ְח ָקר ֶשׁ ֶנ ֱע ַרַ ) נע ָ
שׁוֹמ ִעים.
ַחנוּ ְ
ֶשׁ ֲאנ ְ
יקשׁוּ ִמ ַבּ ַעל
יט ְריָהֵ .הם ִבּ ְ
אוֹכל א ָבּ ִריא ְבּ ָק ִפ ֶ
אוֹכל ָבּ ִריא וְ ֶ
חוֹק ִרים ָשׂמוּ ֶ
ַה ְ
יקה ְבּקוֹל ָרם.
יע מוּ ִז ָ
יט ְריָה ְל ַה ְשׁ ִמ ַ
ַה ָק ִפ ֶ
אוֹכל
רוֹע ֶשׁתִ ,הזְ ִמינוּ ֶאת ָה ֶ
יקה ָה ֶ
ֵהם ִגילוּ ֶשׁ ַה ָלקוֹחוֹת ֶשׁ ָשׁ ְמעוּ ֶאת ַהמוּזִ ָ
הֲא ָבּ ִריא.
ימהַ ,ה ָלקוֹחוֹת
יקה ְשׁ ֵק ָטה וּנְ ִע ָ
יע מוּזִ ָ
אַחר ִמ ֵכּןְ ,כּ ֶשׁ ַבּ ַעל ַה ָמקוֹם ִה ְשׁ ִמ ַ
ְל ַ
ִה ְז ִמינוּ ֶאת ַה ָמנוֹת ַה ְבּ ִריאוֹת.
יעה ָע ֵלינוּ
יקה ַמ ְשׁ ִפּ ָ
חוֹק ִרים" .מוּזִ ָ
אוֹמ ִרים ַה ְ
"ה ַמ ְס ָקנָה ֶשׁ ָלנוּ ְבּרוּ ָרה"ְ ,
ַ
ֹל-כָּ בּ ִריאִ .אם יֵשׁ
אוֹכל א כּ ָ
ַחנוּ ַמזְ ִמינִ ים ֶ
עוֹצ ָמה ֶשׁ ָלהֲ ,אנ ְ
ְמאוֹדִ .בּ ְג ַלל ַה ְ
ַמ ֵרי".
אַחר ְלג ְ
ַחנוּ ַמזְ ִמינִ ים ַמ ֶשׁהוּ ֵ
יוֹתרֲ ,אנ ְ
יקה ְשׁ ֵק ָטה ֵ
מוּ ִז ָ
גוּעה .וְ ִאם
וּר ָ
יקה ְשׁ ֵק ָטה ְ
יצים ָל ֶל ֶכת ַל ִמ ְס ָעדוֹת ֶשׁ ָבּ ֶהן יֵשׁ מוּזִ ָ
ֵהם ַמ ְמ ִל ִ
רוֹע ֶשׁתַ ,ה ַה ְמ ָל ָצה ִהיא ָלבוֹא
יקה ֶ
מוּס ָ
יעה ִ
ֲבים ַמ ְשׁ ִמ ָ
ַחנוּ אוֹה ִ
ַה ִמ ְס ָע ָדה ֶשׁ ֲאנ ְ
אַט ֵמי ְ)פּ ָק ֵקי( אוֹ ְז ַנ ִיים.
ִעם ְ
אַט ֵמי ָהאוֹזְ ַנ ִיים
תוֹציאוּ ֶאת ְ
)תעֲשׂוּ( ֶאת ַה ַהזְ ָמנָהִ ,
אַחר ֶשׁ ְת ַב ְצעוּ ַ
מוּבן ֶשׁ ְל ַ
"כּ ָ
ַ
אוֹמ ִרים.
ֲרוּחה"ֵ ,הם ְ
יכם ַלא ָ
תוּכלוּ ְל ַד ֵבּר ִעם ַח ְב ֵר ֶ
ְכּ ֵדי ֶשׁ ְ
עיתון ינשוף • גיליון מס'  • 350עמוד 6
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שׂ ָחקִים?
ִמ ְ
א רַק לִי ָלדִים!
18

מאת איילה שמעוני
קוֹב ַע ֶשׁ ָחשׁוּב
אוּמי ֵ
ֶמ ְח ָקר ֵבּי ְנ ְל ִ
ְמאוֹד ְל ַשׂ ֵחק ִמ ְשׂ ָח ִקיםְ ,בּכֹל ִגיל.
ָשׁים
"מ ְשׂ ָח ִקים ְמ ַח ְבּ ִרים ֵבּין ֲאנ ִ
ִ
אוֹמ ִרים
אוֹתם"ְ ,
יעים ָ
וּמ ְר ִג ִ
ַ
"א ֶצל ַה ְי ָל ִדים
עוֹר ֵכי ַה ֶמ ְח ָקרֵ .
ְ
יעים )עוֹ ְז ִרים( גַם ִל ְלמוֹד,
ֵהם ְמ ַס ְי ִ
ָריםֵ ,הם
וְ ִאילוּ ֵא ֶצל ַה ְמבוּג ִ
יכּרוֹן".
עוֹזְ ִרים ְל ַפ ֵת ַח ֶאת ַהזִ ָ
חוֹק ִריםִ ,מי ֶשׁ ְמ ַשׂ ֵחק
ְל ַד ַעת ַה ְ
ַה ְר ֵבּה ,הוּא ֶא ָחד ֶשׁיֵשׁ לוֹ ַה ְר ֵבּה
יוֹתר ַבּעֲבוֹדוֹת
ֲח ֵב ִרים ,הוּא טוֹב ֵ
ֲפילוּ ָבּ ִריא
ָד ִיים שׁוֹנוֹתַ ,וא ִ
יַ
יוֹתר.
ֵ
עוֹשׂים פֹּה?
אַתם ִ
אָז ָמה ֶ
ְלכוּ ְל ַשׂ ֵחק!

יָ ִמ ים ְמ י ּּו ָח ִד ים ַּב ׁ ָש נָ ה

19

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

ְ 1בּיָנוּאָר – יוֹם ְטבִילַת דֺב ַהקוֹ ֶטב
עוֹלם.
יקר ַבּ ְמקוֹמוֹת ַה ָק ִרים ָבּ ָ
חוֹג ִגים ְבּ ִע ָ
ֶאת ַהיוֹם ַהזֶה ְ
פוּאים ְבּ ִב ְג ֵדי יָם
ָסים ְלתוַֹ מ ִים ְק ִ
ָשׁים נִ ְכנ ִ
ְבּיוֹם זֶהֲ ,אנ ִ
יוֹתר ִמזֶה(.
י-א ְפ ָשׁר ֵ
)א ֶ
שׂוֹחים ַכּ ָמה ַדקוֹתִ .
וְ ִ
אוּלם ,יֵשׁ ַר ְעיוֹן ָחשׁוּב
'שׁיגָעוֹן'ָ .
זֶה נִ ְשׁ ַמע ְכּמוֹ ְס ָתם ִ
ֲבנָה( ְל ַמ ָצ ָבם ֶשׁל
מוּדעוּת )ה ָ
ֵמאֲחוֹ ֵרי זֶה – ַה ְג ָבּ ַרת ַה ָ
קוֹטב.
דוּבּי ַה ֶ
ֵ
ָמסָ .כּ
ָדוּעַ ,ה ֶק ַרח ַבּ ְק ָט ִבים ֶשׁל ַכּדוּר ָהאָ ֶרץ נ ֵ
ַכּי ַ
דוּבּים יֵשׁ ָפּחוֹת ְמקוֹמוֹת ִל ְחיוֹת ָבּ ֶהם.
ֶשׁ ַל ִ

קוּקים
ָל ֵכןֵ ,הם זְ ִ
יוֹתר
ְ)צ ִר ִיכים( ְל ֵ
ֶע ְז ָרה ַו ֲה ָגנָה ִמ ְבּנֵי
אָדם.
ָה ָ
אָז ְבּיוֹם זֶהְ ,כּ ַדאי
דוּבּים
ְל ַד ֵבּר ַעל ַה ִ
Pixabay
מוּלן.
עוֹמ ִדים ָ
ְו ַה ַס ָכּנוֹת ֶשׁ ֵהם ְ
כוֹלים גַם
אַתם ְי ִ
יבה ,אָז ֶ
יכת ֶק ַרח ַבּ ְס ִב ָ
ְו ִאם יֵשׁ גַם ְבּ ֵר ַ
תוֹכהְ .בּ ַה ְצ ָל ָחה!
יכּנֵס ְל ָ
ְל ִה ָ

תחרות כתיבה של מכון מופ"ת
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לאחרונה ,ארגן מכון מופ"ת תחרות כתיבה בין תלמידים הלומדים עברית כשפה שנייה.
התחרות היתה בחסות עיתון 'ינשוף' והשתתפו בה כ 400-תלמידים מרחבי העולם.
לפניכם ,אחת היצירות שזכו.

היום ששינה את חיי

מאת אלבירטו חזאן ,כפר יאסיף

אני תוהה )חושב( למה אנשים מסויימים נולדים
עשירים ואחרים נולדים עניים...
למה אין צדק ביקום?
כילד עני שגדל בשכונת עשירים ,מסתובב ברחובות,
מושיט את ידי ומבקש נדבות מעוברי אורח.

שלך דני השאיר לפני שמת.
 אבא שלי זה אלכס ,לא דני... בוא שב לידי ותקשיב :אלכס הוא זה שאימץ אותך.האבא האמיתי שלך הוא דני .אימא שלך נפטרה אחרי
שילדה אותך ,והוא היה חולה מאוד ולא היה יכול
לגדל אותך .אז הביא אותך אליי לעמותה )ארגון( ,עד
שאלכס בא לאמץ אותך.

מתבונן ונרגש מהפאר של הבניינים והארמונות,
מתבייש בנעליי הקרועות ובבגדיי הישנים .כל פעם

דני השאיר לך את כל הירושה שלו ,הוא היה איש
עשיר מאוד .קח ,תקרא...

כשמישהו הציק לי ,הייתי זוכר את אבא והעוני שלו.
עד שאבא שלי נפטר...

בידיים רועדות ודמעות בעיניים החזרתי לו את המכתב
וביקשתי ממנו שיקרא ,כי אני לא יודע לקרוא.

הייתי עצוב ומפוחד .איך אחיה עכשיו לבד?!
זה היה המצב עד שהופיע מולי גבר נאה )יפה( ,ושאל:

האיש התחיל לקרוא ואני הייתי מופתע ,איך הפכתי
להיות מילד עני מאוד לילד הכי עשיר בשכונה?

 אתה הבן של אלכס? -כן.

האיש הצביע לכיוון הארמון ממול ואמר :זה שלך...
זה היה הארמון שהייתי כל הזמן ִמתפּעל ממנו וחולם

 -אל תפחד .באתי למסור לך מכתב חשוב שאבא

לגור בו ,ושואל את עצמי למה הוא ריק...
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סיפורים מכאן ומשם ומכל העולם
תמנון שקוף

כעס בהודו

21

22

החקלאים בהודו זועמים )כועסים

לאחרונה ,התגלה סוג
חדש של תמנון –
תמנון שקוף ,שאפילו
את המוח שלו אפשר
לראות.
היה זה הצלם ווּ יאנג
סן שצלל עמוק מתחת
לפני הים והצליח
לצלם את התמנון
הנדיר )אין ממנו הרבה(.
מומחים לבעלי חיים
עדיין לא מכירים כל-
כך טוב את התמנון

מאוד( במיוחד בימים אלה.
עד היום ,הממשלה ההודית
קנתה מהחקלאים את התוצרת
שלהם .אולם לאחרונה החליטה
הממשלה להפסיק זאת.
"אנחנו צריכים לעבוד כמו בכל
העולם" ,אומרים בממשלה" .כל
חקלאי יוכל למכור למי שהוא
רוצה בכמה שהוא רוצה".
אולם החקלאים ההודים חושבים
שהצעד של ממשלתם יגרום
להם הפסדים ,ויצאו להפגנות.

הזה ,והצילומים
האלה עזרו להם.
בתמונה:
התמנון השקוף,
שמעניין את המדענים וגם אותנו.

פייסבוק



אלף דולר למסכה!

רויטרס

23

לשוּהיי אקווארה יש חנות ביפן בה הוא מוכר
ֵ
מסכות לפי הזמנה.
"אני מעתיק פנים של לקוחות ועושה מהן
מסכות" ,אומר שוהיי" .המסכות האלה מאוד
מדוייקות ,ואנשים אוהבים לראות מסכה
שדומה להם".
הלקוחות העיקריים של אקווארה הם תוכניות
טלוויזיה ושחקני תיאטרון ,שמזמינים דמויות
שונות להצגות ועוד.
לידיעתכם ,כל מסכה כזו עולה כאלף דולר.
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אש וברקים ביפן

מאת כתבי רויטרס ברחבי העולם

24

יפן ידועה בהרי הגעש שלה ,למרות שרובם אינם
'ימה החל )התחיל(
פעילים .אולם הר ַסקוּ ַר ִג ָ
להתפרץ בשבועות האחרונים.
היפנים עוקבים בדאגה אחרי הפעילות של ההר.
בתמונה :צילום של ההר המתפרץ בזמן סופת
ברקים.

יצירות חכמות

רויטרס

הנזיר והנחש

25

ציירי הרחוב מוּכּרים בדרך-
כלל ביצירות הענק שלהם .הם
מציירים אותן בעיקר על קירות
גדולים כדי שאפשר יהיה לראות
אותן מרחוק.
אולם ,לאומן צרפתי המכונה
'קאל' יש אהבה אחרת .הוא מצייר
ציורי רחוב קטנים מאוד .אלה

אינסטגרם

ציורים שמשתלבים )מתחברים( עם
הסביבה.
"אני כל הזמן מחפש מקומות
שבהם אוכל לצייר" ,הוא אומר.
"היצירות שלי נותנות לדברים
פשוטים ברחוב משמעות חדשה".
ליצירות האלה קוראים 'יצירות

אינסטגרם

חכמות' .הן מחייבות את האומן
לחשוב לפני שהוא מצייר .זאת
מפני שאותו ציור במקום אחר
יהיה לגמרי לא מובן.
לפניכם ,כמה מהציורים של
'קאל'.

אינסטגרם

26

באחד המקדשים במיאנמר יש
מאות נחשים ,חלקם מסוכנים
ביותר.
הם לא שם כחלק מהאמונה של
הנזירים במקום ,אלא בזכות
נזיר אחד שבנה מקלט לנחשים.
אלה נחשים שהיו בסכנת חיים
מציידים או מאנשים שפחדו
מהם ורצו להרוג אותם.
"השמירה על הטבע היא חובה
של כל אדם" ,אומר הנזיר
ווילאסה" .גם לנחשים יש זכות
ִלחיות ואסור להרוג אותם".
בתמונה ,הנזיר ווילאסה
מראה לכולם שהוא לא מפחד
מנחשים.

רויטרס
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סיפור קצר
שׁ ְלוָות ַה ָמקוֹם וְחוֹכְמַת הָעוֹלָם
ַ

27

ידים.
אַחת ָהיוּ ְשׁנֵי ַת ְל ִמ ִ
יתה ַ
ְבּ ִכ ָ

ֲבוֹד ְתִ ,מ ְפּנֵי
א ְת ַק ֵבּל ֶכּ ֶסף ַעל ע ָ

)ה ְר ִגישׁ(
ֵמ ַה ְמקוֹמוֹת ָה ֵא ֶלה .הוּא ָחשׁ ִ

ָדע ְד ָב ִרים ַר ִבּים,
ָה ִראשׁוֹן ָהיָה ָח ָכם ְוי ַ
וּפשׁוּט.
וְ ִאילוּ ַה ֵשׁנִ י ָהיָה ָת ִמים ָ

אוֹכל
אַתה ָבּא ִל ְלמוֹדֶ .א ֵתן ְלַ רק ֶ
ֶשׁ ָ
וּמקוֹם ִלישׁוֹן בּוֹ".
ָ

יוּכל ִל ְחיוֹת
ֶשׁ ַרק ַבּ ְכּ ָפר ֶשׁלוֹ הוּא ַ
ְבּ ַשׁ ְלוָוה ְ)בּ ֶשׁ ֶקט(.

ַל ְמרוֹת זֹאת ,אָהֲבוּ ַה ְשׁ ַנ ִיים זֶה ֶאת זֶה
טוֹבים.
וְ ָהיוּ ֲח ֵב ִרים ִ
יע
ימוּדיםִ ,ה ִצ ַ
אַחר ֶשׁ ִס ְיימוּ ֶאת ַה ִל ִ
ְל ַ
ַחד
ֶה ָח ָכם ַל ֲח ֵברוֹ ַה ָת ִמים ָל ֵצאת י ַ
עוֹלם.
ְל ִסיבוּב ָבּ ָ

וּבתוֹ זְ ַמן ָק ָצר ָל ַמד
ִה ְס ִכּים ַה ִאישְׁ ,
בּוּקים
)איְ (ל ָה ִכין ִצנְ ָצנוֹתַ ,בּ ְק ִ
יצד ֵ
ֵכּ ַ
ֲח ִרים.
כוּכית א ֵ
וּכ ֵלי זְ ִ
ְ
הוֹביל ַה ִאישׁ ֶה ָח ָכם ִצנְ ָצנוֹת
יוֹם ֶא ָחדִ ,
ימאי.
ְל ַמ ְע ָבּ ָדה ֶשׁל ִכּ ַ

)ל ֲחזוֹר( ִל ְכ ָפר
הוּא ֶה ְח ִליט ָלשׁוּב ַ
הוּל ְדתוָֹ ,שׁם הוּא ָפּגַשׁ ֶאת ֲח ֵברוֹ
ַ
ַה ָת ִמיםֶ ,שׁ ָהיָה ַה ַסנְ ְד ָלר ֶשׁל ַה ָמקוֹם.
שׁוּטה,
ֲבוֹדתוֹ ַה ְפּ ָ
הוּא ָראָהֶ ,שׁ ַל ְמרוֹת ע ָ
)שׂ ֵמ ַח( ְוכֹּל
אוּשׁר ָ
ֲח ֵברוֹ ַה ַס ְנ ְד ָלר ָהיָה ְמ ָ

עוֹלם .בּוֹא
"בּוֹא נִ ְל ַמד ָמה קוֹ ֶרה ָבּ ָ
יוֹתרָ .כּאן ַבּ ְכּ ָפר ,א
ִנ ְהיֶה ֲח ָכ ִמים ֵ
אָמר.
וּל ִה ְת ַפּ ֵת ַח"ַ ,
נוּכל ְל ִה ְת ַק ֵדם ְ
ַ

עוֹשׂה ִעם ַה ִצנְ ָצנוֹת
אַתה ֶ
"מה ָ
ָ
ָה ֵא ֶלה?"ָ ,שׁאַל.
ימאי.
"אֲנִ י ֵמ ִכין ְתרוּפוֹת"ָ ,ענָה ַה ִכּ ַ

יבּדוּ אוֹתוֹ.
תוֹשׁ ֵבי ַה ְכּ ָפר אָהֲבוּ ְו ִכ ְ
ָ
ילה ֶשׁ ַל ְמרוֹת ֶשׁ ָהיָה
ִמ ַצד ֵשׁנִ י ,הוּא ִג ָ
אוּמ ָלל
ָעים ַבּ ְכּ ָפר ,הוּא ָהיָה ְ
לוֹ טוֹב ְונ ִ

חוֹכ ָמה?",
ֵיצא ָלנוּ ִעם עוֹד ְ
"וּמה י ֵ
ָ
ָשׁאַל ַה ָת ִמים.
ֵדע ִליצוֹר
"נִ ְל ַמד עֲבוֹדוֹת שׁוֹנוֹת ,נ ַ
אָמר ֶה ָח ָכם.
ויח ֶכּ ֶסף"ַ ,
נוּכל ְל ַה ְר ִו ַ
ְו ַ
אָמר ַה ָת ִמים.
ָקר"ַ ,
"לְ ל ַד ְר ְכָּ ,ח ֵבר י ָ
ֵ

אוֹתן ַל ִצנְ ָצנוֹת ָה ֵא ֶלה".
"אֲנִ י ַמ ְכנִ יס ָ
יקשׁ
רוֹצה ִל ְלמוֹד ֶא ְצ ְלִ ,"בּ ֵ
"אֲנִ י ֶ
ֶה ָח ָכם.
ימאי
וְ ָכֵ ה ֵחל ִ)ה ְת ִחיל( ַלעֲבוֹד ֵא ֶצל ַה ִכּ ַ
)מקוֹם
)בּ ְשׁ ִביל( ָמזוֹן וְ ִלינָה ָ
ְתמוּ ַרת ִ

)מ ְס ֵכּן( .הוּא ִה ְר ִגישׁ ֶשׁהוּא ָח ָכם ִמ ַדי
ִ
סוֹב ִבים אוֹתוְֹ ,ו ֶשׁאַף ֶא ָחד
ִבּ ְשׁ ִביל ַה ְ
ֱמת ְמ ַענְ יֵין אוֹתוֹ.
א ֶבּא ֶ
עוֹלם,
תוֹבב שׁוּב ָבּ ָ
הוּא ֶה ְח ִליט ְל ִה ְס ֵ
יוֹד ַעֶ ,שׁ ְבּאַף ָמקוֹם הוּא א
ְכּ ֶשׁהוּא ֵ

ישׁ ֵאר
יוֹתר( ְל ִה ָ
)רוֹצה ֵ
ֲדיף ֶ
" ֲא ִני ַמע ִ
ֲח ֶכּה
ַבּ ְכּ ָפר ַה ָק ָטן ְו ַה ָפּשׁוּט ֶשׁ ָלנוּ .א ַ
ְלְ כּ ֶשׁ ַת ֲחזוֹרֵ .בּי ְנ ַת ִייםֲ ,א ִני ֶא ְל ַמד
ויח ֶכּ ֶסף".
ַס ְנ ְד ָלרוּת ְכּ ֵדי ְל ַה ְרוִ ַ

ִלישׁוֹן(.
ִבּ ְג ַלל ֶשׁהוּא ָהיָה ָח ָכם ,הוּא ָל ַמד ֶאת
צוֹע ִבּ ְמ ִהירוּת וְ ֶה ְח ִליט ִל ְהיוֹת גַם
ַה ִמ ְק ַ
רוֹפא.
ֵ

יוּכל ִל ְחיוֹת ְבּ ַשׁ ְלוָוה...
ַ

ְכּ ָבר ְל ָמ ֳח ָרתָ ,ע ָלה ֶה ָח ֵבר ֶה ָח ָכם ַעל

עוֹבד ִבּ ְשׁ ִביל
כוּכית ֵ
'ה ִאישׁ ֶשׁל ַהזְ ִ
ָ

דוֹלה.
ַר ֶכּ ֶבת ֶשׁ ָל ְק ָחה אוֹתוֹ ָל ִעיר ַה ְג ָ
ָדע ְבּ ִדיוּק
הוּא ִה ִבּיט ְס ִביבוֹ ְוא י ַ
ֵמ ֵאיפֹה ְל ַה ְת ִחילֵ .מ ָרחוֹק ,הוּא ָראָה

עוֹבד ִבּ ְשׁ ִביל
ימאי ֵ
ימאי וְ ַה ִכּ ַ
ַה ִכּ ַ
רוֹפא'ָ ,ח ַשׁב ְל ַע ְצמוֹ' .אָז ְכּ ַדאי
ָה ֵ
רוֹפא'.
ֶשׁ ֶא ְהיֶה ֵ

מוֹביל ִצנְ ָצנוֹת ַלשׁוּק.
אָדם ִ
ָ

אָכן ,אַ ֲח ֵרי ָשׁנִ ים א ַרבּוֹתָ ,ה ַפ
וְ ֵ

אַתה ֵמ ִביא ֶאת
)מ ֵאיפֹה( ָ
יכן ֵ
"מ ֵה ָ
ֵ
ַה ִצ ְנ ָצנוֹת ָה ֵא ֶלה?"ָ ,שׁאַל.

רוֹפא.
ֶה ָח ָכם ְל ֵ
הוּא ָע ַבד ִבּ ְמקוֹמוֹת שׁוֹנִ ים,

אָמר ָה ִאישׁ.
אוֹתן ְבּ ַע ְצ ִמי"ַ ,
" ֲא ִני ֵמ ִכין ָ

ָשׁים ַר ִבּים.
וְ ִה ִציל ַח ִיים ֶשׁל ֲאנ ִ

אוֹתי ַלעֲבוֹד
מוּכן ְל ַק ֵבּל ִ
"אַתה ָ
ָ
רוֹצה ִל ְלמוֹד ֶאת
ֶא ְצ ְלֲ ?א ִני ֶ
אָמר ֶה ָח ָכם ַה ָצ ִעיר.
צוֹע"ַ ,
ַה ִמ ְק ַ

חוֹקים
יע ִל ְמקוֹמוֹת ְר ִ
הוּא ִה ִג ַ
חוֹלים .אַ הוּא א
ְכּ ֵדי ְל ַט ֵפּל ְבּ ִ
ִה ְר ִגישׁ ַבּ ַבּ ִית ְבּאַף

אַתה
ֲבל ָ
"בּ ֶה ְח ֵלט"ָ ,ענָה ָה ִאישׁ" .א ָ
ְ

ֶא ָחד
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ָשׁית
חִידָה ַבּל ִ

ָמים
שׁ ָצרִי חוֹ ְקרִים ֲחכ ִ
יֵשׁ ִמ ְקרִים ֶ

קצר ולעניין

28

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

30

אֳ

יש אנשים שבגלל פגם )בעיה(

ִמי ָגנַב ֶאת ַהיַ ֲהלוֹ ִמים?
ֶע ְל ָמה ֵמ ַח ְדרוֹ.
ֲלוֹמים נ ֶ
קוּפ ָסה ִעם ַה ַיה ִ
ַמר כּ ֵֹהן ָהיָה ְבּ ֶה ֶלםַ .ה ְ
יפּר
יטה ִבּ ְשׁעוֹת ָה ֶע ֶרב"ִ ,ס ֵ
קוּפ ָסה ִמ ַת ַחת ַל ִמ ָ
"שׂ ְמ ִתי ֶאת ַה ְ
ַ
בּוֹקרְ ,כּ ֶשׁ ַק ְמ ִתיִ ,היא ְכּ ָבר א ָה ְי ָתה
"בּ ֶ
ָתן צוּרַ .
שׁוֹטרַ ,ה ַבּ ָלשׁ יוֹנ ָ
ַל ֵ
ֲלוֹמים ָה ֵא ֶלה ָשׁ ִווים ֶכּ ֶסף ַרב".
אַתה ַחיָיב ִל ְמצוֹא ֶאת ַה ַגנָבַ .ה ַיה ִ
ָשׁםָ .
אוֹתם.
עוֹב ִדים ְכּ ֵדי ַל ֲחקוֹר ָ
אָסף ִמיָד ֶאת כֹּל ָה ְ
ַה ַבּ ָלשׁ צוּר ַ
ָמ ְר ִתי(
ַימ ִתי )ג ַ
אַחר ֶשׁ ִסי ְ
יתי ַבּ ִמ ְט ָבּח כֹּל ָה ֶע ֶרב ,וְ ָה ַל ְכ ִתי ַה ַבּ ְי ָתה ְל ַ
"ה ִי ִ
ָ
אָמ ָרה ַה ַט ָבּ ִחית.
ִל ְשׁטוֹף ֶאת כֹּל ַה ֵכּ ִלים"ְ ,
ֲשׂ ִבים,
הוֹציא ֶאת כֹּל ָהע ָ
ָמ ְר ִתי ְל ִ
אָמר ַה ַגנָן" .אַ ֲח ֵרי ֶשׁג ַ
"ע ַב ְד ִתי ַבּ ִגינָה"ַ ,
ָ
ֲרוּחת ֶע ֶרב ִעם ֲח ֵב ִרים".
יצ ִריָיה ֶלאֱכוֹל א ַ
ָס ְע ִתי ְל ִפּ ֵ
נַ
שׁוֹמר.
יתָ ,"?שׁאַל ַה ַבּ ָלשׁ ֶאת ַה ֵ
"וּמה ִא ְ
ָ
ָצא ,חוּץ ֵמ ַה ַט ָבּ ִחית
"כֹּל ַה ַל ְי ָלה ָע ַמ ְד ִתי ְליַד ַה ַשׁ ַער .אַף ֶא ָחד א ִנ ְכנַס אוֹ י ָ
אָמר.
וְ ַה ַגנָן"ַ ,
אַת ָע ִשׂית ַבּ ַל ְי ָלה?".
"מה ְ
ַקהָ .
שׁוֹטר ַל ְמנ ָ
אָמר ַה ֵ
אַת"ַ ,
אַר ְת ַרק ְ
"נִ ְשׁ ְ
ֲליַית ַהגַג.
יתי ֶאת ַה ַמ ְד ֵרגוֹתָ ,ה ַל ְכ ִתי ִלישׁוֹן ַבּ ֶח ֶדר ַה ָק ָטן ַבּע ִ
יק ִ
"אַ ֲח ֵרי ֶשׁנִ ִ
וּכ ָבר ֵאין ַת ְחבּוּ ָרה".
אוּח ֶרת ְ
ֲשׁר ַה ָשׁ ָעה ְמ ֶ
ַמר כּ ֵֹהן ַמ ְר ֶשׁה ִלי ִלישׁוֹן ָשׁם ַכּא ֶ
"אַתה ַה ַגנָב!
אָמרָ :
יע ְל ֵע ֶבר ְ)ל ִכיוּוּן( ַה ַגנָן ְו ַ
ַה ַבּ ָלשׁ ָח ַשׁב ְמ ַעט ,וְ אָז ִה ְצ ִבּ ַ
יתי ְל ַת ֲחנַת ַה ִמ ְשׁ ָט ָרה".
בּוֹא ִא ִ
שׁ ַה ַגנָן הוּא ַה ַגנָב?
כֵּי ַצד יָדַע ַה ַבּלָשׁ צוּר ֶ

גנטי נולדים ללא טביעות
אצבע.

עוּבּר ברחם יכול לשמוע.
מחקרים מראים כי עוּבּרים
מגיבים לצלילים שונים.
קיפודים צפים במים.
פתית השלג הכי גדול
שאי-פעם נמדד ,היה בקוטר
של  31ס"מ.
לפרות יש חברות שהן
אוהבות יותר .הן שמחות
כאשר הן נפגשות.

ְתשׁוּבָה:
עוֹשׂים ַרק ִבּ ְשׁעוֹת ַהיוֹם,
ֲבוֹדה ֶשׁ ִ
ֲשׂ ִבים ֵמ ַה ִגינָה .זוֹ ע ָ
הוֹציא ע ָ
יפּר ֶשׁהוּא ִ
ַה ַגנָן ִס ֵ
ְכּ ֶשׁיֵשׁ אוֹרְ ,ו ָל ֵכן ָבּרוּר ֶשׁ ַה ַגנָן ְמ ַשׁ ֵקר.

ַּכ ָמ ה ִמ ילִ ים ַע ל ִמ ילָ ה

29

ממנה בחינם.

שׂפָה
ָ
ָמה ַה ָשׂ ָפה ֶשׁ ָל ֶכם?
אוֹתה ְמ ַד ְבּ ִרים.
יֵשׁ ָשׂ ָפה – ֶשׁ ָ
וְ יֵשׁ ָשׂ ָפה ֶשׁ ִהיא ֵח ֶלק ֵמ ַה ֶפּהִ .בּזְ כוּת
כוֹלים ְל ַד ֵבּר.
ַחנוּ ְי ִ
ַה ָשׂ ָפה ַהזוֹ ֲאנ ְ
שׁוּל ָחן אוֹ ְשׂ ַפת ַהיָם.
וְ יֵשׁ ָשׂ ָפה ֶשׁ ִהיא ָק ֶצהְ .כּמוְֹ ,שׂ ַפת ַה ְ

באיטליה יש מזרקה שזורם
ממנה יין אדום  24שעות
ביממה )יום ולילה( .כל מי
ָדה ,מוזמן לשתות
שעובר ְלי ָ
בפרו יש יותר פירמידות
מאשר במצרים.

Pixabay
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הכדורים לא עמדו בלחץ

31

אֳ

מאת שירה לוי
כדורי רגל לא תמיד עומדים בלחץ הבעיטות
שמפעילים עליהם ומתפוצצים.
במגרש כדורגל באפרת החליטו שלא לזרוק אותם,
אלא לתלות אותם כעיצוב על הגדר של אחד
המגרשים בעיר.
כפי שאפשר לראות בתמונה ,הרבה כדורים
התפוצצו במגרש הזה...
רויטרס

קוֹנִים אוֹ ַפנַיִים? חַכּוּ בַּתוֹר!

32

מאת אבי גלבוע
אוֹפ ַנ ִיים.
רוֹכ ֵבי ָה ַ
חוּמי ַה ַח ִיים ,גַם ַעל ְ
יעה ַעל כֹּל ְת ֵ
ַהקוֹרוֹנָה ַמ ְשׁ ִפּ ָ
אוֹפ ַנ ִייםָ ,צ ִריְ ל ַחכּוֹת ַבּתוֹרִ ,מ ְפּנֵי ֶשׁ ֵאין ַמ ְס ִפּיק
רוֹצה ִל ְקנוֹת ַ
ַכּיוֹםִ ,מי ֶשׁ ֶ
אוֹפ ַנ ִיים.
ַ
יבּוּרית
יעה ְבּ ַת ְחבּוּ ָרה ִצ ִ
עוֹשׂים( ִמ ְנ ִס ָ
ָעים )א ִ
ָשׁים ַר ִבּים נִ ְמנ ִ
זֹאת ִמ ְפּנֵי ֶשׁ ֲאנ ִ
אוֹפ ַנ ִיים.
יוֹתר( ִל ְרכּוֹב ַעל ַ
)רוֹצים ֵ
יפים ִ
ֲד ִ
וּמע ִ
ַ
עוֹל ִמיְ ,וא ַרק ְבּ ִי ְשׂ ָר ֵאל.
אוֹפ ַנ ִיים הוּא ְכּ ָלל ָ
ַה ַמ ְחסוֹר ְבּ ַ
יליוֹן זוּגוֹת
אַר ַבּ ָעה ִמ ְ
חוֹד ִשׁים ָהאַ ֲחרוֹ ִנים ְכּ ְ
ֶר ַמנְ יָהְ ,ל ָמ ָשׁל ,נִ ְמ ְכּרוּ ַבּ ָ
ְבּג ְ
גוֹר ִמים ַל ַמ ְחסוֹר ַהגָדוֹל.
אוֹפ ַנ ִיים! זֶה ָהיָה ֶא ָחד ַה ְ
ַ
אוֹפ ַנ ִיים ֶשׁלוָֹ ,צ ִריְ ל ַה ְמ ִתין ְ)ל ַחכּוֹת( ַבּתוֹר.
רוֹצה ְל ַת ֵקן ֶאת ָה ַ
אַגַב ,גַם ִמי ֶשׁ ֶ
ֲפילוּ ַכּ ָמה ָשׁבוּעוֹת.
ִל ְפ ָע ִמים א ִ
ַחנוּ א
אוֹפ ַנ ִייםֲ " .אנ ְ
אוֹמ ִרים ַבּ ֲחנוּיוֹת ָה ַ
ֲבוֹדה"ְ ,
ַחנוּ ְמ ֵל ִאים ָבּע ָ
" ֲאנ ְ
אַחת".
ָשׁים ְבּ ַבת ַ
ֹל-כַּ ה ְר ֵבּה ֲאנ ִ
יקים ְל ָשׁ ֵרת כּ ָ
ַמ ְס ִפּ ִ
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רויטרס

אַלוֹן ֵדעִי -
אַלוּף אֵירוֹפָּה

33

רויטרס

מאת עמית גרינברג
רוֹצי ַה ְמכוֹ ִניוֹת ַה ִי ְשׂ ְר ֵא ִלי,
ַהג ֵמ ֵ
נַ
ישׁית
ָכה ַבּ ַפּ ַעם ַה ְשׁ ִל ִ
אַלוֹן ֵד ִעי ,ז ָ
ירוֹפּה.
אַליפוּת ֵא ָ
ְבּ ִ
רוֹצים ָהיוּ ָק ִשׁים
"ה ָשׁנָהַ ,ה ֵמ ִ
ַ
קוֹשׁי א
"ה ִ
יפּר ֵד ִעיַ .
ְמאוֹד"ִ ,ס ֵ
ָהיָה ַרק ַעל ַה ַמ ְסלוּלֶ ,א ָלא גַם
ַבּ ַח ִיים ַע ְצ ָמםִ .בּ ְג ַלל ַהקוֹרוֹנָה,
יתי ְבּ ֶבּ ְל ִגיָה ְבּ ִלי ִמ ְשׁ ָפּ ָחה
ָח ִי ִ
חוֹד ִשׁים .א
לוֹשׁה ָ
ְבּ ֶמ ֶשְׁ שׁ ָ
יכה ֶשׁל
ָכוֹל ִתי ְל ַק ֵבּל ֶאת ַה ְת ִמ ָ
י ְ
ַה ִמ ְשׁ ָפּ ָחה ְו ַה ֲח ֵב ִריםָ .ל ֵכן אֲנִ י
יתי ַבּ ֵמרוֹץ".
ָכ ִ
יוּחד ֶשׁז ִ
ָשׂ ֵמ ַח ִבּ ְמ ָ

ַהיוֹנָה ַהיְ ָקרָה
בְּיוֹ ֵתר בָּעוֹלָם

ַה ֲח ָללִית ִה ְת ַר ְסקָה וְכוּלָם ְמרוּצִים
34

מאת רונן גליק
יליוֹנֵי יוֹנִ ים
עוֹלם יֵשׁ ִמ ְ
ְבּכֹל ָה ָ
לוֹמרֶ ,שׁ ַהיוֹנָה
ָבּ ְרחוֹבוֹתֶ .א ְפ ָשׁר ַ
פוֹצים
ֲלי ַה ַח ִיים ַהנְ ִ
אַחת ִמ ַבּע ֵ
ִהיא ַ
ֶח ֶשׁ ֶבת
יוֹתרָ .ל ֵכןִ ,היא נ ְ
)מצוּ ִיים( ְבּ ֵ
ְ
עוֹלם.
יפּוֹרים ַהזוֹלוֹת ָבּ ָ
אַחת ַה ִצ ִ
ְל ַ
יבּוּרית(
)צ ִ
פּוּמ ִבּית ִ
אוּלםִ ,בּ ְמ ִכי ָרה ְ
ָ
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מאת אבי גלבוע
אַרצוֹת
ֲח ָל ִלית ֶשׁל ֶח ְב ַרת ִ SpaceXה ְת ַר ְס ָקה ָלאַ ֲחרוֹנָה ְבּ ֶט ְק ָסס ֶשׁ ְבּ ְ
גוֹבה ַרבְ ,ו ֵה ֵח ָלה ִלנְ חוֹת
אַחר ֶשׁ ִהיא ִה ְמ ִריאָה ) ָע ָפה( ְל ַ
ַה ְבּ ִרית .זֶה ָק ָרה ְל ַ
ֲד ָמה(.
ַעל ַה ַק ְר ַקע )א ָ
)שׂ ֵמ ִחים(.
רוּצים ְ
ַל ְמרוֹת זֹאתְ ,בּ ֶח ְב ַרת ְ SpaceXמ ִ
)ע ְשׂ ָתה(
ָר ָמה ָ
"ה ֲח ָל ִלית ִה ְמ ִריאָה ְכּמוֹ ֶשׁ ָר ִצינוּ ,וְ ַרק ְבּ ָעיָה ְק ַטנָה ג ְ
ַ
יוֹד ִעים ָמה ָצ ִריְ ל ַת ֵקןְ ,ו ַע ְכ ָשׁיו ַה ֶד ֶר
ַחנוּ ְ
אוֹמ ִריםֲ " .אנ ְ
ַל ִה ְת ַר ְסקוּת"ֵ ,הם ְ
תוּחה".
כוֹכב ַמ ְא ִדים ְפּ ָ
ְל ָ

ֶע ְר ָכה ָלאַ ֲחרוֹנָה ְבּ ֶבּ ְל ִגיָה,
ֶשׁנ ֶ
ִנ ְמ ְכּ ָרה יוֹנָה ִבּ ְסכוּם ַה ָשׁוֶוה ְל6-
יליוֹן ְשׁ ָק ִלים!
ִמ ְ
ילה,
מוּבןֶ ,שׁזוֹ א יוֹנָה ְר ִג ָ
ַכּ ָ
ימה ְל ַת ֲחרוּיוֹת
ֶא ָלא יוֹנָה ֶשׁ ַמ ְת ִא ָ
ְמ ִהירוּת.
ֵאיַ ה ַת ֲחרוּיוֹת ַנעֲשׂוֹת?
יקים ֶאת ַהיוֹנָה ְמאוֹת
ַמ ְר ִח ִ
)ה ַבּ ִית ֶשׁל
שׁוֹבַ 
ילוֹמ ְט ִרים ֵמ ַה ָ
ִק ֶ
וּבוֹד ִקים תוַֹ כּ ָמה
ַהיוֹנָה( ֶשׁ ָלה ְ
זְ ַמן ִהיא חוֹ ֶז ֶרת.
רוֹצי
ָשׁים ַר ִבּים ִמ ְת ַענְ ְיינִ ים ְבּ ֵמ ֵ
ֲאנ ִ
ירים ֶשׁל יוֹנִ ים
יוֹ ִניםְ ,ו ָל ֵכן ַה ְמ ִח ִ
עוֹלים כֹּל ַה ְז ַמן.
ֵאלוּ ִ
ילמוּ
ָבוֹה ַהזֶהִ ,שׁ ְ
ֶאת ַה ְסכוּם ַהג ַ
רוֹצי יוֹנִ ים.
חוֹב ֵבי ֵמ ֵ
ְשׁנֵי ִסינִ יםְ ,

Pixabay

SpaceX   

רויטרס

הפסיקו להשתמש בקמינים!
מאת שירה לוי
יש משפחות בישראל
שמחממות את הבית
בקמינים )תנורים
ששורפים בתוכם עצים(.
הבעיה היא שהעשן
שיוצא מארובות
הקמינים גורם )עושה(
לזיהום רב.
במשרדי הבריאות
ואיכות הסביבה
מבקשים להפסיק
להשתמש בקמינים.

36
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ְל ַהגִי ַע מִמִילָה לְמִילָה

שׁבֵּץ טוּר ֶמ ְר ָכּזִי
ַת ְ

וּל ַק ֵבּל
אַחתְ ,
יליםְ .בּכֹל ַפּ ַעם ,יֵשׁ ְל ַה ְח ִליף אוֹת ַ
ֵיכם ַשׁ ְר ֶשׁ ֶרת ִמ ִ
ִל ְפנ ֶ
ילה ָהאַ ֲחרוֹנָהְ .כּ ֵדי ַלעֲזוֹר
ילה ַה ֲח ָד ָשׁהַ ,עד ֶשׁ ַת ִגיעוּ ַל ִמ ָ
ֶאת ַה ִמ ָ
ילה ָהאַ ֲחרוֹנָה.
ילה ָה ִראשׁוֹנָה וְ ֶאת ַה ִמ ָ
ַסנוּ ֶאת ַה ִמ ָ
ָל ֶכםִ ,ה ְכנ ְ

אָדם ֶשׁמוּ ְז ָכּר
ִאם ִת ְפ ְתרוּ ֶאת כֹּל ָה ְר ָמזִ יםַ ,בּטוּר ָהאָפוֹר ְת ַק ְבּלוּ ֵשׁם ֶשׁל ָ
ילים(.
יליוֹן זֶה )ִ 2מ ִ
ְבּ ִג ָ

ָ .1מזוֹן
ֵ .1אינוֹ ְשׁ ִגיאָה

נ

כ

ן

ו

1

)בּ ָל ָבן(
 .2יוֹ ֵרד ַבּחוֹ ֶרף ְ

ִ .2מ ְג ָבּ ָלה

 .3א אָטוּם

אוֹתן
יקים ָ
ַ .3מ ְד ִל ִ

3

נוֹתנוֹת ָלנוּ ָח ָלב
ְ .4

יט ְליָה
ָמל ְבּ ִא ַ
ִ .4עיר נ ֵ

ֶ .5שׁ ָפּ ְרצוּ ְלתוֹכוֹ

ִ .5בּי ָר ָתה
יוּ-ד ְל ִהי
נְ ֶ

'ע ְצ ָלן'
ַ .6ה ֵה ֶפֵ מ ַ

4

5

6

ַ .6ה ֵה ֶפ
'מ ָת ַחת'
ִמ ִ

כּוּלם
הוֹלִ ל ְפנֵי ָ
ָ .7ה ִראשׁוֹןֵ ,
ֵ .8ריק ִמ ִבּ ְפנִ ים

7

עוֹלה
ֶ .7א ֶרץ ַה ֶשׁ ֶמשׁ ָה ָ

יפה ָחלוּל אָרוֹ
ְ .9כּ ִלי נְ ִשׁ ָ
ֶ .10י ֶרק ָסגוֹל

2

ח

צ

ל

י

רִיבּוּ ַע ֶק ֶסם

1

2

ילים
יבּוּע ֶק ֶסםֶ ,שׁבּוֹ ַה ִמ ִ
ֵיכם ִר ַ
ִל ְפנ ֶ
ילים ַה ְמאוּנָכוֹת.
ַה ְמאוּזָנוֹת ֵהן גַם ַה ִמ ִ
יבּוּע ַהזֶה?
ַה ִאם ַת ְצ ִליחוּ ִל ְפתוֹר ֶאת ָה ִר ַ

3

4

ַה ְתשׁוּבָה ִהיא_______________________ :
2

3

4

ֶ .1בּגֶד ֶע ְליוֹן ַלחוֹ ֶרף
ָ .2ענָן ָק ָטן ) ְנ ֵק ָבה(
יתן ְפּ ִרי
ִ .3י ֵ
ֵ .4אשׁ

שׁ הַמִילָה?
ֶמ ֵ
ָמה ה ְ

מִילִים נִ ְרדָפוֹת

ילים ַה ַמ ְת ִחילוֹת
יכם ִל ְמצוֹא ִמ ִ
ֲל ֶ
ימה ֶשׁל ַה ְג ָדרוֹתַ .ה ַפּ ַעם ע ֵ
ֵיכם ְר ִשׁ ָ
ִל ְפנ ֶ
אוֹתיוֹת 'ג' ְו'-ו'.
ָבּ ִ

מוֹפיעוֹת ַבּ ַכּ ָתבוֹת ָבּ ִעיתוֹן.
יליםֵ ,ח ֶלק ֵמ ֶהן ִ
ימה ֶשׁל ִמ ִ
ֵיכם ְר ִשׁ ָ
ִל ְפנ ֶ
ילים ְל ָמ ָטה.
יעזְ רוּ ְבּ ַמ ְח ָסן ַה ִמ ִ
ילים ַהנִ ְר ָדפוֹת ֶשׁ ָל ֶהןֵ .ה ָ
ִכּ ְתבוּ ֶאת ַה ִמ ִ

ֲד ָמה :גוֹ _ _
יסים ַכּדוּר ָק ָטן ְלחוֹר ַבּא ָ
פּוֹרט בּוֹ ַמ ְכנִ ִ
ְ .1ס ְ

ְ .1ל ַצ ְמ ֵצם __________ ָ .7ג ַרם ___________

ֶציָה :גוֹ _ _ _ _ _
 .2סוּג ֶשׁל ְס ִפינָה ְבּוֶונ ְ

ֵיע __________
ְ .2ל ַשׁ ֵפּר ___________ ְ .8מ ַסי ַ

כוּכית ְק ַטנִ ים ְל ִמ ְשׂ ָחק :גוּ _ _ _
ַ .3כּדוּ ֵרי זְ ִ

מוּדעוּת _________
ְ .3ל ַה ְכ ִשׁיר _________ ָ .9

סוֹחב ַעל ָה ִר ְצ ָפּה :גוֹ _ _
מוֹשֵׁ ,
ֵ .4
ַ .5ה ִתינוֹקוֹת ֶשׁל ְכּ ָל ִבים :גוּ _ _ _
ַער ַעד :ג'וּ _ _ _
 .6י ַ
ִ .7מ ְשׁ ַת ֶמ ֶשׁת ְבּ ִמ ְס ָפּ ַר ִיים :גוֹ _ _ _
ַ .8מ ָקק :ג'וּ _
לוֹק ַח ְלא ְרשׁוּת ,גוֹזֵל :גוֹ _ _
ֵ .9
יוֹתר :גוֹ _ _ _ _
ַ .10הקוֹף ַהגָדוֹל ְבּ ֵ
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גו

ְ .4מ ַד ְווחוֹת _________ ָ .10לשׁוּב __________
רוּצים __________ ָ .11חשׁ ___________
ְ .5מ ִ
ָעיל __________
ֲבק ___________  .12י ִ
ַ .6מא ָ
שׂה * ְמ ַספְּרוֹת *
* ַל ֲחזוֹר * ְל ַל ֵמדְ ,ל ָהכִין * ִה ְרגִיש * ָע ָ
* ַל ֲעשׂוֹת טוֹב יוֹ ֵתר * עוֹזֵר * ְל ַה ְפ ִחית * ֲה ָבנָה *
שׂ ֵמ ִחים * עוֹבֵד טוֹב * ִמ ְל ָח ָמה *
* ְ

שׁבֵּץ ַהגָדוֹל
ַה ַת ְ

מספר 350

מאוזן:
אוֹהב ְל ַב ֵשׁלָ .9 .מ ֵלא ִמיץְ .11 .לא
ָ .1האוֹר ֶשׁ ְלֶ .5 .א ָחד ֶשׁ ֵ
יסה
אוּלם ְכּ ִנ ָ
יבהָ .15 .
יסרוֹןְ .14 .כּ ִלי ְכּ ִת ָ
ֲל ִייםִ .12 .ק ְלקוּלִ ,ח ָ
ַנע ַ
ילת ְק ִריאָהֶ .19 .שׁ ִצ ְב ָעה אָדוֹםִ .20 .בּ ְמ ִדינָה
יבּוּריִ .17 .מ ַ
ְבּ ִבנְ יָין ִצ ִ
ָשׁן.
יקהָ .25 .לן ,י ָ
ילי מוּ ִז ָ
ֵטים .22 .זָז ִל ְצ ִל ֵ
אוֹכ ִלים ָבּאג ִ
זוֹ ְ
ָתנָה
תוֹדהְ .29 .כּ ִלי ֲח ִפי ָרה .30 .נ ְ
אוֹמר ָ
ַ .26מ ֶת ֶכת ְי ָק ָרהֵ .28 .
'חוֹשׁ.'
יחים ָע ָליו ֶאת ָהרֹאשַׁ .35 .ה ֵה ֶפֵ מ ֶ
רוּמהַ .32 .מנִ ִ
ְת ָ
דוּבּים .39 .ג'וּקָ .41 .ע ִניַ ,דלַ .42 .מ ְשׁ ֶקה
לוֹשׁת ַה ִ
וּשׁ ֶ
ְ ____ .36
חוֹד ִשׁים .48 .א
אַסיָה ִהיא ____ .46 .יֵשׁ ָבּה ָ 12
ַחםְ .44 .
רוּבּע ֶשׁ ְמ ַס ֵמל ְמ ִדינָה.
טוּבהָ .50 .העוֹנָה ַה ָק ָרהַ .52 .בּד ְמ ָ
ְר ָ
ָשׁב'.
ַ .53מ ְט ֵבּ ַע ְבּ ֶמ ְק ִסיקוַֹ .54 .ה ֵה ֶפִ מ'י ַ

1

2

3

9

12

13

17

18
22

4

7

6

5

10

11

14

15

16

19

20

21

23

29

28

31

30
32

27

26

25

24

8

34

33

35

36
42

41

37

38

44

43

39

40

45

מאונך:
יט ְל ִקי יָרוֹק.
רוֹטב ִא ַ
יצית(ֶ .4 .
)מ ִל ִ
יסא ְ
יכןָ .2 .בּא ִעם ַה ָבּ ָרקִ .3 .כּ ֵ
ֵ .1ה ָ
54
53
52
כּוֹת ִבים ָע ָליוִ .8 .מ ְכּ ֵלי ַה ַסכּוּ"םַ .10 .מ ָט ָרה.
ַ .6שׁיָי לוְֹ .7 .
אַר ַה"ב .24 .א
קוֹדם ֶשׁל ִאי ָראןְ .23 .מ ִדינָה ְצפוֹ ִנית ְל ְ
וּמ ִיםַ .19 .ק ְר ַקעַ .21 .ה ֵשׁם ַה ֵ
ֲרוֹבת ֶשׁל ֶק ַמח ַ
ילהַ .16 .תע ֶ
ִ .13תינוֹק ֶשׁל ֶכּ ֶלבִ .15 .בּ ְשׁ ִב ָ
ַחד ִעם ָה ַר ַעם.
יפּרוֹןְ .33 .צ ַפ ְר ֵד ַע ַבּ ָשׁ ָלב ָה ִראשׁוֹ ִני ֶשׁלוָֹ .34 .בּא ְבּי ַ
ָבוֹהַ .26 .על רֹאשׁ ַה ֶמ ֶלָ .27 .ג ָרה ָבּ ֶר ֶפתָ .29 .מקוֹםִ .31 .נ ְמ ָצא ִבּ ְק ֶצה ָה ִע ָ
ג ַ
'צ ִדיק'ַ .43 .בּ ַעל
אָדםַ .41 .ה ֵה ֶפִ מ ַ
דוֹמה ְל ָ
ֶ .36מ ַד ְליָה ְל ָמקוֹם ִראשׁוֹןֵ .37 .בּית ַה ֵס ֶפר )ר"ת( .38 .קוֹל ַה ֶכּ ֶלב .39 .א ַמרַ .40 .בּ ַעל ַח ִיים ֶשׁ ֶ
ָבוֹה; ָחזָק.
ַח ִיים גָדוֹל וְ אָפוֹרְ .45 .שׁ ָק ִלים ֲח ָד ִשׁים )ר"ת( .47 .קוֹל ֶשׁחוֹזֵרַ .49 .ט ָבּח .51 .ג ַ
47

46

שׁבֵּץ ֶה ָחבִית
ַת ְ

48

50

49

...הזוכים בפרסים...הזוכים בפרסים...הזוכים בפרסים...
ינאי ברזאני ,מודיעין

עינב בורין ,חיפה

יבר ָחשׁוּב
ֵ .1א ָ

שׁוֹבבוּת
 .6יֵשׁ בּוֹ ָ

אפי שמיע ,נתניה

איתן כהן ,רחובות

יפּוֹלי
ִ .2בּי ָר ָתה ִהיא ְט ִר ִ

ַ .7י ֲחזוֹר

חנה וויינר ,לונדון

זוהי ביטון ,נתיבות

ָדים
ָ .3שׂם ָע ָליו ְבּג ִ

שׁוֹמרוֹן )ר"ת(
הוּדה ְו ְ
ְ .8י ָ

איתי מאור ,טבריה

נסרין דלאל ,חיפה

מוחמד סלאמה ,סכנין

שליו שוורץ ,הוד השרון

ֲקב
ִ .4ריגוּלַ ,מע ָ

ַ .9מ ָתנָה

ְ .5ל ַמעֲנוֹ ,עֲבוּרוֹ

51

יקת ַה ְתשׁוּבוֹת ֶשׁל ַה ַת ְשׁ ֵבּ ִצים:
ִל ְב ִד ַ
ִס ְרקוּ ֶאת ַהקוֹד ְבּ ֶעזְ ַרת ַה ֶט ֶלפוֹן ֶה ָח ָכם ֶשׁ ָל ֶכם
ֲתר ָה ִעיתוֹן.
וְ ַת ִגיעוּ ְל ַדף ַה ְתשׁוּבוֹת ַבּא ָ

שלחו טופס זה עם התשובות
בין הפותרים נכונה יוגרלו פרסים.
את הפתרונות יש לשלוח ל:

מערכת ינשוף

רח' החלוץ  52ירושלים 9626903

שם
כתובת
עיר
עיתון ינשוף • גיליון מס'  • 350עמוד 15

ָשׁים
ַהבּוֹ ְקרִים ַה ֲחד ִ
מאת יעקב כהן
ֲד ִרים ֶשׁל ָבּ ָקר.
עוֹבד ִעם ע ָ
אָדם ֶשׁ ֵ
בּוֹקר הוּא ָ
ֵ
ֲב ִירים ֶאת
וּמע ִ
סוּסים ַ
רוֹכ ִבים ַעל ִ
בּוֹק ִרים ְ
ַה ְ
ֲד ִרים ִמ ָמקוֹם ְל ָמקוֹםְ .בּ ִי ְשׂ ָר ֵאל ֶא ְפ ָשׁר ִל ְראוֹת
ָהע ָ
גוֹלן.
אוֹתם ְבּ ָר ַמת ַה ָ
ָ
ֲבוֹדה.
בּוֹק ִרים א ִת ְהיֶה ע ָ
אוּלם נִ ְר ֶאה ֶשׁ ְבּ ָקרוֹב ַל ְ
ָ
בּוֹק ִרים ֲח ָד ִשׁיםָ ...ה ַר ְח ָפנִ ים.
קוֹמם יֵשׁ ְ
ִבּ ְמ ָ
שׁוֹל ִחים ַר ְח ָפ ִנים ֶשׁ ְמ ַכוְ ונִ ים ֶאת
ֲד ִרים ְ
ֲלי ָהע ָ
ַבּע ֵ
שׁוֹל ִטים ַעל ָה ֵע ֶדר
ַה ָפּרוֹת ְלאָן ָל ֶל ֶכתָ .כֵּ הם ְ
ִמ ְבּ ִלי ָל ֵצאת ֵמ ַה ַבּ ִית.



חקלאות חדשה ב...סופרמרקט

38

אֳ

מאת עמית גרינברג
כאשר אנחנו קונים ירקות ,אנחנו רוצים
שהם יהיו טריים .אנחנו רוצים לדעת,
שעבר זמן קצר מהרגע שהם נקטפו עד
לרגע שאנחנו קונים אותם.
 יח"צ
ילד' הישראלית המציאה
יקל ִפ ְ
חברת ו ְֶר ִט ַ
שיטת גידול חדשה .בשיטה זו ,מגדלים את הירקות ממש בחצר של
הסופרמרקט .כך שמרגע הקטיף ,ועד לרגע שאנחנו קונים את הירק,
עובר זמן קצר מאוד.
איך זה קורה?
את הירקות מגדלים לגובה על קירות בתוך קרון .בכל קרון שכזה ,אפשר
לגדל כמה טונות של ירקות בשנה.
לאחרונה ,הקימו ליד כמה סניפים של רשת 'רמי לוי' קרונות כאלה.
האם השיטה החדשה ִתגבר על החקלאות הישנה ,של השדות הפתוחים?
קשה להאמין ,אבל אין ספק שבעתיד נראה את החקלאות החדשה ביותר
ויותר מקומות.
יש אומרים ,שנראה אותה לא רק בסופרמרקטים ,אלא גם על גגות של
בתים ,בחצרות של מפעלים ובתי ספר ועוד.
ככה לא נקנה ירקות רק בסופרמרקט ,אלא נעלה לגג ונקטוף את הירק
שנרצה.
אז תכינו את הגגות שלכם...
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37

רויטרס

וְ ַהזוֹכִים ֵהם...
ַה ָדגִים!
39

מאת רונן גליק
יע
וִ ירוּס ַהקוֹרוֹנָה ַמ ְמ ִשׁיְ ל ַה ְשׁ ִפּ ַ
טוֹבה ַעל ַה ֶט ַבע.
ְל ָ
ֲשׂה( ַבּיָם
ֶמ ְח ָקר ֶשׁ ֶנ ֱע ַרַ ) נע ָ
ילה ֶשׁ ִמ ְס ָפּר ַה ָד ִגים
ַה ִתיכוֹן ִג ָ
קוּפה )זְ ַמן(
ָע ָלה ַי ֲח ִסית ַבּ ְת ָ
ָהאַ ֲחרוֹנָה.
ָשׁים
ָצאוּ ָלדוּג ַו ֲאנ ִ
ָיגים א י ְ
"ה ַדי ִ
ַ
זִ יהֲמוּ ) ִל ְכ ְלכוּ( ָפּחוֹת ֶאת
אוֹמ ִרים
חוֹפים ֶשׁל ִי ְשׂ ָר ֵאל"ְ ,
ַה ִ
חוֹק ִרים.
ַה ְ
ֲקה
צוֹל ָל ִנים ְליַד ַלה ָ
ַבּ ְתמוּנָהְ :
ֶשׁל ָד ִגים.

