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* ַהֶמְמָׁשָלה?   
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המלאים הרחובות לגמרי. כמעט

נותרו כלל, בדרך במכוניות

ריקים. (נשארו)

כרגיל. עבדה התחתית הרכבת הניו-יורקרים, של למזלם

בניו-יורק. מרכזי רחוב בתמונה:

ְלִהְתַחֵסן!  ְלכּו
מאת שירה לוי

ַהֶצֶוות ָהְרפּוִאי ֶׁשָעַבר, ַּבחֹוֶדׁש

ֶׁשְּבֵתל- 'ִאיִכילֹוב' ַהחֹוִלים ְּבֵבית

ְלכּוָלם ֶׁשקֹוֵרא ֵאירּוַע ִאְרֵגן ָאִביב

ִחיסּון. ְלַקֵּבל

ְלִהְתַחֵסן", ֵהם יֹוֵתר ָּבטּוַח "ֶזה

אֹוְמִרים.
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העורךקוראים כותבים משולחן
ַהְקֶרְמּבֹו! ֶאת ָלנּו ִתיְקחּו ַאל

ְּבַסָּכָנה. ֶׁשַהְקֶרְמּבֹו 348 ְּב'ַיְנׁשּוף' ָקָראִתי

ֶׁשַיְמִׁשיכּו ְמַקָווה ַוֲאִני ֶׁשֵיׁש, ָטִעים ֲהִכי ַהַמְמָתק ֶזה ַלְקֶרְמּבֹו. ְמַחָּכה ֲאִני ָׁשָנה ּכֹל

אֹותֹו ָּכָרִגיל. ִלְמּכֹור

חולון שמש, עינב

ִיְׂשָרֵאל ְלִנְבֶחֶרת ַהָּכבֹוד ּכֺל
ַאִליפּות ֵאירֹוָּפה. ֶׁשל ַהְגָמר ִלְׁשַלב ָעְלָתה ְּבַכדּוְרַסל ִיְׂשָרֵאל ִנְבֶחֶרת

ְלַנֵצַח ַיְמִׁשיכּו ֶׁשֵהם ְמַקִווים ְוכּוָלנּו ָגדֹול, ָּכבֹוד ָלנּו ֵהִביאּו ַהִנְבֶחֶרת ַׂשְחָקֵני

ֲחָזקֹות. ְקבּוצֹות

נתניה מזרחי, שחר

ַהְיָלִדים ִּבְׁשִביל ָהעֹוָלם ֶאת ְלַׁשֵּפר
ְּבִייצּור  ָּבעֹוָלם ַהְׁשִנָייה ַהְמִדיָנה ִהיא ֶׁשִיְׂשָרֵאל 343 ְּבִגיָליֹון ָׂשַמְחִתי ִלְקרֹוא

ֵמַהֶׁשֶמׁש. ַחְׁשַמל

ִמְׁשַתֵמׁש.  הּוא ַּכמּות ַהֶדֶלק ֶׁשּבֹו ֶאת (ְלַהְפִחית) ְלַצְמֵצם ָצִרי ָהעֹוָלם ּכֹל

ְלַׁשֵּפר ֵמַהֶׁשֶמׁש, ְּכֵדי ַחְׁשַמל ְלִייצּור ַיַעְברּו ֲאֵחרֹות ְמִדינֹות ֶׁשַגם ְמַקָווה ֲאִני

ּוְנָכֵדינּו. ְיָלֵדינּו ִּבְׁשִביל ָהעֹוָלם ֶאת יֹוֵתר) (ַלֲעׂשֹות טֹוב

אנגליה לונדון, פלסנשטיין, לינדה

ְמֵלָאה ִלְראֹות ֶאת ַהִּכיֶנֶרת ְמַקָווה
ֶׁשיֹוֵרד. ַהֶגֶׁשם ֶאת ְורֹוָאה ַהַחלֹון מּול ַעְכָׁשיו יֹוֶׁשֶבת ֲאִני

ַּבִּכיֶנֶרת. ַהַמִים גֹוַבה ַעל ֶׁשָלֶכם ַהַּכָתָבה ֶאת ִלי ַמְזִּכיר ֶזה

ֶסֶכר ֶאת ְוִנְרֶאה ַהִּכיֶנֶרת ֶׁשְיַמְלאּו ֶאת ְגָׁשִמים ַהְרֵּבה ֶׁשַהחֹוֶרף ֵייְרדּו ְמַקָווה ֲאִני

ִנְפַתח. ְדַגְנָיה

מודיעין קאשי, אור

ָיכֹול ְּכָבר ָמה
ְלִהְׁשַתנֹות?

ְרִביִעיֹות  ִלְבִחירֹות הֹוֶלֶכת ִיְׂשָרֵאל

ְׁשָנַתִיים. ְּבתֹו

ָהַאֲחרֹונֹות, ְּבָׁשלֹוׁש ַהְּפָעִמים

ְלָהִקים ִהְצִליחּו ַהּפֹוִליִטיָקִאים א

ָהְיָתה ַיִציָבה, ְוַהתֹוָצָאה ֶמְמָׁשָלה

חֹוְזרֹות. ְּבִחירֹות

ַּבַּפַעם ִיְׁשַתֶנה ָמה ִהיא, ַהְׁשֵאָלה

ַהזֹו?

ֵמַהַמָצב ִהְתָייֲאׁשּו ְּכָבר ָהֶאְזָרִחים

אּוָלם, א טֹוב. ְוֶזה ַהּפֹוִליִטי

זֹאת ַמֶׁשהּו ְּבכֹל ֶׁשַהַּפַעם ִנְרֶאה

ְלִהְׁשַתנֹות. ָיכֹול

ֲחָדׁשֹות ִמְפָלגֹות ֵיׁש ַהַּפַעם,

ְוֶזה ַמְצִּביִעים, ַהְרֵּבה ֶׁשמֹוְׁשכֹות

טֹוב.

ַהקֹוְדמֹות, ַּבְּפָעִמים ִמֶזה. יֹוֵתר

ֶׁשֵהם הֹוִדיעּו ַהּפֹוִליִטיָקִאים

ִמְפָלגֹות ִעם ֶמְמָׁשָלה ָיִקימּו א

ׁשֹוֶנה ַהַמָצב ְמסּוָיימֹות. ַהַּפַעם,

ְגדֹוָלה ֶמְמָׁשָלה ְלָהִקים ְוֵיׁש ָרצֹון

א ִאיׁש ָהֶאְפָׁשר. ְּככֹל ּוְרָחָבה

ִאיׁש ְוֶזה ָחׁשּוב  ֶנֶגד) (עֹוֶׂשה ַמְחִרים

ֲחָזָקה. ֶמְמָׁשָלה ִליִציַרת

ָתקּום ֶׁשַהַּפַעם ְלַקוֹות, ֵיׁש

ְלאֹוֶר ַמֲעָמד ֶׁשַתֲחִזיק ֶמְמָׁשָלה

ֶׁשָלה.  (ְזַמן) ַהְתקּוָפה ּכֹל

ֶׁשְלַאַחר ֶׁשַהְּבִחירֹות אֹוֶמֶרת, זֹאת

ַאְרַּבע ָׁשִנים ַאֲחֵרי ִיְהיּו ִמֵּכן,

ָמה ֶׁשָקָרה ְּכמֹו ְוא ְמֵלאֹות

ָהַאֲחרֹונֹות. ַּבְׁשָנַתִיים

צדקא, יגאל
עורך
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◄ ִּבְגַלל ַהקֹורֹוָנה, ִמְסָּפר ַהִמְׁשָּפחֹות ָהֲעִניֹות ָעָלה. ַהחֹוֶרף, ִחיְלקּו ִאְרגּוֵני 
ְצָדָקה ַתנּוֵרי ִחימּום ַרִּבים יֹוֵתר ִמְּבכֹל ָׁשָנה. "ֵיׁש ִמְׁשָּפחֹות ֶׁשֵאין ָלֶהן ֶּכֶסף, 

ְוָאסּור ֶׁשֵהם ִיְקְּפאּו ִמקֹור", אֹוְמִרים ְּבִאְרגּוֵני ַהְצָדָקה.

◄ ְמַנֵהל ֵּבית ַהחֹוִלים 'ֲהַדָסה' ַמֲעִדיף (רֹוֶצה יֹוֵתר) ֶאת ַהִחיסּון ַהִיְׂשְרֵאִלי. 
"ֲאִני רֹוֶצה ְלַהְראֹות ְלכּוָלם ֶׁשַהִחיסּון ַהִיְׂשְרֵאִלי ָיִעיל (עֹוֵבד טֹוב)", אֹוֵמר 

ְּפרֹוֶפסֹור ְזֵאב רֹוְטְׁשֵטְיין. ָלֵכן, הּוא ִקיֵּבל ֶאת ַהִחיסּון ַהִיְׂשְרֵאִלי, ְּכֵדי ְלהֹוִכיַח 

ְלכּוָלם ֶׁשהּוא סֹוֵמ ַעל ַהְיִעילּות ֶׁשלֹו.

◄ ְּבִמְׂשָרד ַהַתָיירּות אֹוְּפִטיִמִיים. "ֲאַנְחנּו ַמְתִחיִלים ְלַקֵּבל ַהְזָמנֹות ֶׁשל 
ַתָייִרים ְלִיְׂשָרֵאל", אֹוְמִרים ְּבִמְׂשָרד ַהַתָיירּות. "ֶזה ִייַקח ְקָצת ְזַמן, ֲאָבל ֲאַנְחנּו 

ַמֲאִמיִנים ֶׁשָּבֵתי ַהָמלֹון ִיְהיּו ׁשּוב ְמֵלִאים ְּבַתָייִרים".

◄ ַהַיַעד ַהָּבא ֶׁשל ַהִיְׂשְרֵאִלים – ָמרֹוקֹו. ֶחְברֹות ַהְתעּוָפה ְמַדְווחֹות (ְמַסְּפרֹות) 
ַעל ִיְׂשְרֵאִלים ַרִּבים ֶׁשרֹוִצים ָלטּוס ְלָמרֹוקֹו. "ֶהְסֵּכם ַהָׁשלֹום ִעם ָמרֹוקֹו מֹוִסיף 

ָלנּו עֹוד ְמִדיָנה ְּבַאְפִריָקה ֶׁשֶאְפָׁשר ָלטּוס ֵאֶליָה", אֹוְמִרים ְּב'ֵאל-ַעל', ַהֶחְבָרה 

ַהְלאּוִמית ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל.

◄ 'ַרֶּכֶבת ִיְׂשָרֵאל' ִניְצָלה ֶאת ְתקּוַפת (ְזַמן) ַהקֹורֹוָנה. ַּבְזַמן ַהֶזה ִהיא 
ֵהִקיָמה עֹוד ְמִסילֹות. "ִּבְזַמן ַהקֹורֹוָנה א ָהיּו ַהְרֵּבה ַרָּכבֹות ְּפִעילֹות, ְוֶזה ָעַזר ָלנּו 

ְלַהְׁשִלים ֲעבֹודֹות ַרּבֹות ִּבְזַמן ָקָצר ַיֲחִסית", אֹוְמִרים ְּב'ַרֶּכֶבת ִיְׂשָרֵאל'.

◄ ֲחנּות ַרק ִלְׁשבּוַעִיים. ָלַאֲחרֹוָנה, ִנְפָתחֹות ְּבִיְׂשָרֵאל ֲחנּויֹות ְרחֹוב ִלְתקּוָפה 
(ְזַמן) ְקָצָרה ְמאֹוד, ִלְפָעִמים ֲאִפילּו ַרק ְלַכָמה ָיִמים. ִמי ֶׁשּפֹוֵתַח ֶאת ַהֲחנּויֹות 

ָהֵאֶלה ֵהם ֲחָברֹות ֶׁשרֹוצֹות ְלִהיָּפֵטר ִממּוָצִרים ֶׁשֵהן א ִהְצִליחּו ִלְמּכֹור. ַהִאם 

ַהתֹוָפָעה ַהזֹו ִתיָמֵׁש ַגם ְלַאַחר ַהקֹורֹוָנה?

◄ ֶוֶנְצָיה ׁשּוב הּוְצָפה (ִהְתַמְלָאה ַמִים). ַהָדָבר ִהְפִתיַע ַרִּבים ִמֵּכיָוון ֶׁשִלְפֵני 
ִּכְׁשָנַתִיים הּוְקָמה ַמֲעֶרֶכת ֲהָגָנה ֶנֶגד ֲהָצפֹות ִמָסִביב ָלִעיר. אּוָלם ַהַמֲעֶרֶכת א 

ָּפֲעָלה. ַהַמָזל הּוא ֶׁשִּבְגַלל ַהקֹורֹוָנה, ֵאין ַתָייִרים ָּבִעיר, ְוַהְנָזִקים ָהיּו ָּפחֹות 

ְגדֹוִלים.
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צדקא יגאל מאת
יֹוֵצאת ִיְׂשָרֵאל

ַּבַּפַעם ִלְבִחירֹות

ְּבתֹו ָהְרִביִעית

ְׁשָנַתִיים.

ּכֹוֲעִסים ָהֶאְזָרִחים

ַהּפֹוִליִטיָקִאים ַעל

ַמְצִליִחים ֶׁשא

ֵּביֵניֶהם. ָהִאיִׁשיֹות ַהְּבָעיֹות ֶאת ִלְפתֹור

ֶמְמָׁשָלה ְוֶׁשָצִרי ְּבֵריָרה ֶׁשֵאין חֹוְׁשִבים ָהֶאְזָרִחים רֹוב זֹאת, ִעם ַיַחד

יֹוֵתר. טֹוָבה ַאֶחֶרת,

"ֵהם אֹוְמִרים. ַעל ַהְמִדיָנה", ֵהם חֹוְׁשִבים א ֶׁשָלנּו "ַהּפֹוִליִטיָקִאים

ׁשּוב ִלְבִחירֹות. הֹוְלִכים ֲאַנְחנּו ּוִבְגַלל ֶזה ִאיִׁשִיים ְּבִעְנָייִנים ִמְתַעְסִקים

ְוִעם  ִעם ַהקֹורֹוָנה מּול) (ַלֲעבֹוד ְלִהְתמֹוֵדד ֶׁשתּוַכל ֶמְמָׁשָלה רֹוִצים ֲאַנְחנּו

ָלנּו". ֶׁשֵיׁש ַהְּבָעיֹות ָהֲאֵחרֹות

ִּבְנָיִמין רֹאׁש ַהֶמְמָׁשָלה, ַהַּפַעם ַגם ַהִאם ׁשֹוֲאִלים, ּוָבעֹוָלם ְּבִיְׂשָרֵאל

ֶׁשִייָּכֵנס ַאֵחר, ִמיֶׁשהּו ֶזה ֶׁשִיְהֶיה אֹו ֶמְמָׁשָלה, ְנַתְנָיהּו, ַיְצִליַח ְלָהִקים

ִּבְמקֹומֹו. ַלַתְפִקיד
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גרינברג עמית מאת
ממשיך האמריקני הממשל

שלום לעשות במאמצים

ערביות מדינות בין

לישראל.

"הנשיא היוצא, דונלד

טראמפ, רואה בשלום

ולכן ביותר, חשוב דבר

הסכמי להגיע לעוד מנסה הוא הלבן בבית בימיו האחרונים אפילו

האמריקני. הנשיא אנשי אומרים שלום",

אלו. במאמצים ימשיכו הם שגם הודיעו ביידן, ג'ו הנכנס, הנשיא אנשי

ישראל בין לתהליך השלום לב מיוחדת תשומת שהם יתנו אומרים גם הם

לפלסטינים.

ִנְמֵצאת ִיְׂשָרֵאל
טֹוב ְּבָמקֹום

האחרון ברגע גם שלום

מאת שירה לוי
ַהְּבִריאּות ִאְרגּון ֶׁשל ֶמְחָקר

ִנְמֵצאת ֶׁשִיְׂשָרֵאל קֹוֵבַע ָהעֹוָלִמי

ָּבֶהן ַהְמִדינֹות ֲעֶׂשֶרת ֵּבין

ֲארּוִּכים. ַחִיים ַחִיים ָהֶאְזָרִחים

ִּבְממּוָצע ְּבִיְׂשָרֵאל ַהַחִיים אֹוֶר

ִנְמֵצאת  ְוִהיא ָׁשָנה, ִּכ-83 הּוא

ַהְתִׁשיִעי. ַּבָמקֹום

ִהיא ָּבעֹוָלם ָהִראׁשֹוָנה ַהְמִדיָנה

ִּבְממּוָצע ַחִיים ֲאָנִׁשים ָׁשם ַיָּפן,

ָׁשָנה. ִּכ-84

ַיִציָבה? ֶמְמָׁשָלה ָתקּום 9ַהִאם

10

11
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יֹוֵתר קֹוִנים ֲאַנְחנּו
ָמזֹון ָּבִריא

שמעוני איילה מאת
 ְלָכ (ָעָׂשה) ָגַרם ַהקֹורֹוָנה ִוירּוס

ַּבַּבִית. ִנְׁשָאִרים ַרִּבים ֶׁשֲאָנִׁשים

ְוַכמּוָבן ְּפִעיִלים ָּפחֹות ֵהם

ְרִגיִלים. ִמְּבָיִמים יֹוֵתר אֹוְכִלים

ִלְקנֹות ְלַרִּבים ָגַרם ַהַמָצב ַהֶזה

ָּבִריא. יֹוֵתר אֹוֶכל

ְמרּוִצים ַהְּבִריאּות ְּבִמְׂשָרד

ּוְמַבְקִׁשים  ֵמַהַמָצב (ְׂשֵמִחים)

ִלְצרֹו ְלַהְמִׁשי ֵמָהֶאְזָרִחים

אֹוֶכל ָּבִריא. (ֶלֱאכֹול)

12
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הקורונה החיסון נגד את חוששים לקבל רבים

ָׁשָנה ֲחִצי עֹוד
ַמֵסכֹות ִעם

'ַאְרִקיַע' ַעְרִביֹות ִּבְמטֹוֵסי ַדָיילֹות

צדקא יגאל מאת
(התחילו) לתת  החלו כבר ובעולם בישראל

עדיין רבים אולם, הקורונה. נגד החיסון את

שהם  מפני זאת אותו. (מפחדים) לקבל חוששים

למחלות לגרום (יכול) עלול שהוא חושבים

אחרות.

טוענות החיסונים את שמייצרות החברות

בטוחים. שהם (אומרות)

כולם לא שאם אומרים בעולם ומדענים רופאים

וירוס את לנצח יהיה אי-אפשר חיסון, יקבלו

הקורונה.

אלה שגם מקוות הן את החיסון. לקבל אזרחים להכריח שלא החליטו אחרות בעולם וממשלות ישראל ממשלת

דבר. של דעתם ויתחסנו בסופו ישנו את שחוששים,

מאת שירה לוי
ַעל ָהַאֲחַראי ַאׁש, ְּפרֹוֶפסֹור ַנְחָמן

אֹוֵמר  ַּבקֹורֹוָנה, (ִמְלָחָמה) ַהַמֲאָבק

ֶׁשֶאְפָׁשר ֶׁשִייַקח עֹוד ְזַמן ַעד

ַמֵסכֹות. ְלא ָלְרחֹוב ָלֵצאת ִיְהֶיה

ֶׁשרֹוב ְמַחִּכים ַעד "ֲאַנְחנּו

ְיַקְּבלּו ְּבִיְׂשָרֵאל ָהֶאְזָרִחים

ַאׁש. ְּפרֹוֶפסֹור אֹוֵמר ִחיסּוִנים",

ְלִהְסתֹוֵבב ִעם ִנְצָטֵר ָאז, "ַעד

ַהַמֵסכֹות".

ָׁשָנה. ֶזה ִייַקח ַּכֲחִצי ְלַדְעתֹו,

שמעוני איילה מאת
ַדָיילֹות  ְלַהְכִׁשיר (ְלַלֵמד, ְלָהִכין) (ִהְתִחיָלה) ֵהֵחָלה ַהִיְׂשְרֵאִלית 'ַאְרִקיַע' ֶחְבַרת

ַעְרִביֹות-ִיְׂשְרֵאִליֹות.

ָהֲעָרִבי", ָלעֹוָלם ִנְפְתָחה ִיְׂשָרֵאל ָהַאֲחרֹוִנים, ַהָׁשלֹום ֶהְסֵּכֵמי "ִּבְזכּות

ַלנֹוְסִעים ְּביֹוֵתר ַהֵׁשירּות ַהטֹוב ֶאת רֹוִצים ָלֵתת "ֲאַנְחנּו ְּב'ַאְרִקיַע'. אֹוְמִרים

ִאיָתנּו". ֶׁשָיטּוסּו ָהַעְרִבִיים

ָהַעְרִביֹות  ַהְצִעירֹות ֲחלֹום", אֹוְמרֹות ַלֲאִמיִתי) (ַלֲעׂשֹות ְלַהְגִׁשים ִהְזַדְמנּות "זֹו

ַהֶזה". ֵמַהָׁשלֹום ְלַהְרִוויַח ְׂשֵמחֹות "ֲאַנְחנּו ַהַדָיילֹות. ְלקּוְרס ֶׁשִנְרְׁשמּו
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עובד במסעדה הרובוט כבר
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ְואֹוֶכל? ֵּבין מּוִזיָקה ַהֶקֶׁשר ָמה

ומחשבים גלבועמדע אבי בעריכת

גלבוע אבי מאת
למזון (אוכל) מהיר.  רשת KFC היא רשת

(פחד)  החשש בגלל הקורונה,  בזמן

 KFC-ב יש אדם, וממגע של בני מהצפיפות

רובוטים במקום מלצרים.

והלקוחות על מגש, את המנה מסיע הרובוט

עובד. להתקרב לאף בלי את המנה אוספים

הרובוטים תיעלם, שהקורונה לאחר גם האם

המלצרים במקום לעבוד ימשיכו האלה

האנושיים?

17

ִמְׂשָחִקים?
ִליָלִדים! ַרק א

שמעוני איילה מאת
ֶׁשָחׁשּוב קֹוֵבַע ֵּביְנְלאּוִמי ֶמְחָקר

ִגיל. ְּבכֹל ִמְׂשָחִקים, ְלַׂשֵחק ְמאֹוד

ֲאָנִׁשים ֵּבין ְמַחְּבִרים "ִמְׂשָחִקים

אֹוְמִרים אֹוָתם", ּוַמְרִגיִעים

ַהְיָלִדים "ֵאֶצל ַהֶמְחָקר. עֹוְרֵכי

ִלְלמֹוד,  ַגם (עֹוְזִרים) ְמַסְייִעים ֵהם

ֵהם ַהְמבּוָגִרים, ֵאֶצל ְוִאילּו

ַהִזיָּכרֹון". ֶאת ְלַפֵתַח עֹוְזִרים

ֶׁשְמַׂשֵחק ִמי ַהחֹוְקִרים, ְלַדַעת

ַהְרֵּבה לֹו ֶׁשֵיׁש ֶאָחד הּוא ַהְרֵּבה,

ַּבֲעבֹודֹות יֹוֵתר טֹוב הּוא ֲחֵבִרים,

ָּבִריא ַוֲאִפילּו ׁשֹונֹות, ָיַדִיים

יֹוֵתר.

ּפֹה? עֹוִׂשים ַאֶתם ָמה ָאז

ְלַׂשֵחק! ְלכּו

מאת יעקב כהן
ַּבִמְסָעדֹות? מּוִזיָקה ַמְׁשִמיִעים ָלָמה ַעְצְמֶכם, ֶאת ְׁשַאְלֶתם ַהִאם

ַהמּוִזיָקה  ְלִפי אֹוֶכל ַמְזִמיִנים ֶׁשֲאַנְחנּו ִּבְׁשֶבְדָיה ָמָצא (ַנֲעָׂשה) ֶׁשֶנֱעַר ֶמְחָקר

ׁשֹוְמִעים. ֶׁשֲאַנְחנּו

ִמַּבַעל ִּביְקׁשּו ֵהם ְּבָקִפיֶטְרָיה. ָּבִריא ָּבִריא ְואֹוֶכל א אֹוֶכל ָׂשמּו ַהחֹוְקִרים

ָרם. ְּבקֹול מּוִזיָקה ְלַהְׁשִמיַע ַהָקִפיֶטְרָיה

ָהאֹוֶכל ֶאת ִהְזִמינּו ָהרֹוֶעֶׁשת, ַהמּוִזיָקה ֶאת ֶׁשָׁשְמעּו ֶׁשַהָלקֹוחֹות ִגילּו ֵהם

ָּבִריא. ֲהא

ַהָלקֹוחֹות ּוְנִעיָמה, ְׁשֵקָטה מּוִזיָקה ַהָמקֹום ִהְׁשִמיַע ְּכֶׁשַּבַעל ִמֵּכן, ְלַאַחר

ַהְּבִריאֹות. ַהָמנֹות ִהְזִמינּו ֶאת

ָעֵלינּו ַמְׁשִּפיָעה "מּוִזיָקה ַהחֹוְקִרים. אֹוְמִרים ְּברּוָרה", "ַהַמְסָקָנה ֶׁשָלנּו

ֵיׁש ִאם ּכֹל-ָּכ ָּבִריא. אֹוֶכל א ֲאַנְחנּו ַמְזִמיִנים ֶׁשָלה, ַהעֹוְצָמה ְמאֹוד. ִּבְגַלל

ְלַגְמֵרי". ַאֵחר ַמֶׁשהּו ַמְזִמיִנים ֲאַנְחנּו יֹוֵתר, ְׁשֵקָטה מּוִזיָקה

ְוִאם ּוְרגּוָעה. ְׁשֵקָטה מּוִזיָקה ֵיׁש ֶׁשָּבֶהן ַלִמְסָעדֹות ָלֶלֶכת ַמְמִליִצים ֵהם

ָלבֹוא ַהַהְמָלָצה ִהיא רֹוֶעֶׁשת, מּוִסיָקה ַמְׁשִמיָעה אֹוֲהִבים ֶׁשֲאַנְחנּו ַהִמְסָעָדה

אֹוְזַנִיים. (ְּפָקֵקי) ַאְטֵמי ִעם

ָהאֹוְזַנִיים  ַאְטֵמי ֶאת תֹוִציאּו ַהַהְזָמָנה, ֶאת (ַתֲעׂשּו) ֶׁשְתַבְצעּו ֶׁשְלַאַחר "ַּכמּוָבן

אֹוְמִרים. ֵהם ַלֲארּוָחה", ַחְבֵריֶכם ִעם ְלַדֵּבר ֶׁשתּוְכלּו ְּכֵדי
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ָנה ָ שׁ ּבַ ָחִדים ְמיּוּ ָיִמים
ֲעֵליֶהם. ָלֶכם ְּכֵדי ְלַסֵּפר ָּכאן ֲאַנְחנּו ַמִּכיִרים. ְמַעִטים ֶׁשַרק ְמיּוָחִדים ַּבָׁשָנה ָיִמים ֵיׁש

ַהקֹוֶטב דֺב ְטִביַלת יֹום ְּבָינּוָאר – 1
ָּבעֹוָלם. ַהָקִרים ַּבְמקֹומֹות ְּבִעיָקר חֹוְגִגים ַהֶזה ַהיֹום ֶאת

ָים ְּבִבְגֵדי ְקפּוִאים ַמִים ְלתֹו ִנְכָנִסים ֲאָנִׁשים ֶזה, ְּביֹום

ִמֶזה). יֹוֵתר (ִאי-ֶאְפָׁשר ַדקֹות. ְוׂשֹוִחים ַּכָמה

ָחׁשּוב ַרְעיֹון ֵיׁש 'ִׁשיָגעֹון'. אּוָלם, ְסָתם ְּכמֹו ִנְׁשַמע ֶזה

ֶׁשל  ְלַמָצָבם (ֲהָבָנה) ַהְגָּבַרת ַהמּוָדעּות – ֶזה ֵמֲאחֹוֵרי

ַהקֹוֶטב. דּוֵּבי

ָּכ ָהָאֶרץ ָנֵמס. ַּכדּור ֶׁשל ַּבְקָטִבים ַהֶקַרח ַּכָידּוַע,

ָּבֶהם. ִלְחיֹות ְמקֹומֹות ָּפחֹות ֵיׁש ֶׁשַלדּוִּבים

ְזקּוִקים ֵהם ָלֵכן,

ְליֹוֵתר  (ְצִריִכים)

ִמְּבֵני ַוֲהָגָנה ֶעְזָרה

ָהָאָדם.

ְּכַדאי ֶזה, ְּביֹום ָאז

ַהדּוִּבים ַעל ְלַדֵּבר

מּוָלן. עֹוְמִדים ֶׁשֵהם ְוַהַסָּכנֹות

ַגם ְיכֹוִלים ַאֶתם ָאז ַּבְסִביָבה, ֶקַרח ְּבֵריַכת ַגם ֵיׁש ְוִאם

ְּבַהְצָלָחה! ְלִהיָּכֵנס ְלתֹוָכה.

19

Pixabay

מכון מופ"ת של ֳא20תחרות כתיבה

חיי את ששינה היום
יאסיף כפר חזאן, אלבירטו מאת

נולדים  מסויימים אנשים (חושב) למה תוהה אני

עניים... נולדים ואחרים עשירים

ביקום? צדק אין למה

ברחובות, מסתובב עשירים, בשכונת שגדל עני כילד

ידי ומבקש נדבות מעוברי אורח. מושיט את

והארמונות, הבניינים של מהפאר ונרגש מתבונן

פעם כל הישנים. ובבגדיי הקרועות בנעליי מתבייש

שלו. והעוני אבא את זוכר הייתי לי, הציק כשמישהו

נפטר... שלי שאבא עד

עכשיו לבד?! אחיה איך ומפוחד. הייתי עצוב

ושאל: (יפה), נאה גבר מולי שהופיע עד המצב היה זה

אלכס? הבן של אתה -

כן. -

שאבא לך מכתב חשוב תפחד. באתי למסור אל -

שמת. לפני השאיר דני שלך

דני... אלכס, לא שלי זה אבא -

אותך. שאימץ זה הוא אלכס ותקשיב: לידי שב בוא -

אחרי אימא שלך נפטרה דני. האמיתי שלך הוא האבא

היה יכול ולא מאוד חולה היה והוא שילדה אותך,

עד (ארגון), לעמותה אליי אותך הביא אז אותך. לגדל

לאמץ אותך. שאלכס בא

איש היה שלו, הוא הירושה כל לך את השאיר דני

תקרא... קח, מאוד. עשיר

את המכתב לו החזרתי בעיניים ודמעות בידיים רועדות

לקרוא. יודע לא אני כי שיקרא, ממנו וביקשתי

הפכתי מופתע, איך הייתי ואני התחיל לקרוא האיש

בשכונה? עשיר הכי לילד מאוד עני מילד להיות

שלך... זה ואמר: ממול הארמון לכיוון הצביע האיש

ממנו וחולם ִמתּפעל כל הזמן שהייתי הארמון היה זה

ריק... הוא עצמי למה ושואל את בו, לגור

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

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

שזכו. היצירות אחת לפניכם,
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למסכה! דולר אלף

בהודו כעס

העולם ומכל ומשם מכאן סיפורים

סוג התגלה לאחרונה,

– תמנון של חדש

שאפילו שקוף, תמנון

אפשר שלו המוח את

לראות.

יאנג וּו הצלם זה היה

מתחת עמוק שצלל סן

והצליח הים לפני

את התמנון לצלם

הרבה). ממנו (אין הנדיר

חיים לבעלי מומחים

כל- מכירים לא עדיין

התמנון את טוב כך

והצילומים הזה,

האלה עזרו להם.

בתמונה:

השקוף, התמנון

אותנו. את המדענים וגם שמעניין

מוכר הוא בה ביפן חנות יש אקווארה לשּוֵהיי

הזמנה. לפי מסכות

לקוחות ועושה מהן של "אני מעתיק פנים

מאוד האלה "המסכות שוהיי. אומר מסכות",

מסכה לראות אוהבים ואנשים מדוייקות,

שדומה להם".

תוכניות הם של אקווארה העיקריים הלקוחות

דמויות שמזמינים תיאטרון, ושחקני טלוויזיה

שונות להצגות ועוד.

דולר. כאלף עולה כזו מסכה כל לידיעתכם,

שקוף תמנון

23

2122

(כועסים החקלאים בהודו זועמים

אלה. בימים במיוחד מאוד)

ההודית הממשלה היום, עד

התוצרת את מהחקלאים קנתה

החליטה לאחרונה אולם שלהם.

זאת. להפסיק הממשלה

בכל כמו לעבוד צריכים "אנחנו

"כל בממשלה. אומרים העולם",

למי שהוא למכור חקלאי יוכל

רוצה". שהוא בכמה רוצה

חושבים ההודים החקלאים אולם

יגרום ממשלתם של שהצעד

להפגנות. ויצאו הפסדים, להם

פייסבוק



         

רויטרס

רויטרס
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העולם ברחבי רויטרס כתבי מאת

ביפן וברקים אש

הנזיר והנחשיצירות חכמות
יש במיאנמר המקדשים באחד

מסוכנים חלקם נחשים, מאות

ביותר.

של מהאמונה כחלק שם לא הם

בזכות אלא במקום, הנזירים

אחד שבנה מקלט לנחשים. נזיר

חיים בסכנת שהיו נחשים אלה

שפחדו מאנשים או מציידים

אותם. להרוג ורצו מהם

חובה היא הטבע על "השמירה

הנזיר אדם", אומר כל של

זכות לנחשים יש ווילאסה. "גם

ִלחיות ואסור להרוג אותם".

ווילאסה הנזיר בתמונה,

מפחד לא שהוא לכולם מראה

מנחשים.

אינם שרובם למרות שלה, הגעש בהרי ידועה יפן

החל (התחיל)  ַסקּוַרִג'יָמה הר אולם פעילים.

האחרונים. בשבועות להתפרץ

ההר. של הפעילות אחרי בדאגה עוקבים היפנים

סופת בזמן המתפרץ ההר של צילום בתמונה:

ברקים.

ֳא

מּוּכרים בדרך- הרחוב ציירי

שלהם. הם הענק כלל ביצירות

קירות על בעיקר אותן מציירים

יהיה לראות שאפשר גדולים כדי

מרחוק. אותן

המכונה צרפתי לאומן אולם,

מצייר הוא אחרת. אהבה יש 'קאל'

אלה רחוב קטנים מאוד. ציורי

(מתחברים) עם  שמשתלבים ציורים

הסביבה.

כל הזמן מחפש מקומות "אני

אומר. הוא לצייר", אוכל שבהם

לדברים נותנות שלי "היצירות

משמעות חדשה". פשוטים ברחוב

'יצירות קוראים האלה ליצירות

האומן את מחייבות הן חכמות'.

זאת מצייר. שהוא לפני לחשוב

מפני שאותו ציור במקום אחר

מובן. לא לגמרי יהיה

של מהציורים כמה לפניכם,

'קאל'.

24

26 25

רויטרס

אינסטגרם

אינסטגרם

אינסטגרם

רויטרס
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27

קצר סיפור

ָהעֹוָלם ַהָמקֹום ְוחֹוְכַמת ַׁשְלָוות
ַתְלִמיִדים. ְׁשֵני ָהיּו ַאַחת ְּבִכיָתה

ַרִּבים, ְדָבִרים ְוָיַדע ָחָכם ָהָיה ָהִראׁשֹון

ָתִמים ּוָפׁשּוט. ָהָיה ַהֵׁשִני ְוִאילּו

ֶזה ֶזה ֶאת ַהְׁשַנִיים ָאֲהבּו זֹאת, ַלְמרֹות

ְוָהיּו ֲחֵבִרים טֹוִבים.

ִהִציַע ַהִלימּוִדים, ֶאת ֶׁשִסְיימּו ְלַאַחר

ַיַחד ָלֵצאת ַהָתִמים ַלֲחֵברֹו ֶהָחָכם

ְלִסיבּוב ָּבעֹוָלם.

ּבֹוא ָּבעֹוָלם. קֹוֶרה ָמה ִנְלַמד "ּבֹוא

א ַּבְּכָפר, ָּכאן ֲחָכִמים יֹוֵתר. ִנְהֶיה

ּוְלִהְתַּפֵתַח", ָאַמר. ְלִהְתַקֵדם נּוַכל

חֹוְכָמה?", עֹוד ָלנּו ִעם ֵייֵצא "ּוָמה

ַהָתִמים. ָׁשַאל

ִליצֹור ֵנַדע ׁשֹונֹות, "ִנְלַמד ֲעבֹודֹות

ָאַמר ֶהָחָכם. ְלַהְרִוויַח ֶּכֶסף", ְונּוַכל

ַהָתִמים. ָאַמר ָיָקר", ָחֵבר ,ְלַדְרְּכ ֵל"

ְלִהיָׁשֵאר  יֹוֵתר) (רֹוֶצה ַמֲעִדיף "ֲאִני

ֲאַחֶּכה ֶׁשָלנּו. ְוַהָּפׁשּוט ַהָקָטן ַּבְּכָפר

ֶאְלַמד ֲאִני ֵּביְנַתִיים, ְל ְּכֶׁשַתֲחזֹור.

ֶּכֶסף". ְלַהְרִוויַח ְּכֵדי ַסְנְדָלרּות

ַעל ֶהָחָכם ֶהָחֵבר ָעָלה ְלָמֳחָרת, ְּכָבר

ַהְגדֹוָלה. ָלִעיר אֹותֹו ַרֶּכֶבת ֶׁשָלְקָחה

ְּבִדיּוק ָיַדע ְוא ִהִּביט ְסִביבֹו הּוא

ָרָאה הּוא ֵמָרחֹוק, ֵמֵאיפֹה ְלַהְתִחיל.

ַלׁשּוק. ִצְנָצנֹות מֹוִביל ָאָדם

ֶאת  ֵמִביא ַאָתה (ֵמֵאיפֹה) "ֵמֵהיָכן

ָׁשַאל. ָהֵאֶלה?", ַהִצְנָצנֹות

ָהִאיׁש. ָאַמר ְּבַעְצִמי", אֹוָתן ֵמִכין "ֲאִני

ַלֲעבֹוד אֹוִתי מּוָכן ְלַקֵּבל "ַאָתה

ֶאת ִלְלמֹוד רֹוֶצה ֲאִני ?ֶאְצְל

ַהָצִעיר. ֶהָחָכם ָאַמר ַהִמְקצֹוַע",

ַאָתה "ֲאָבל ָהִאיׁש. ָעָנה "ְּבֶהְחֵלט",

ִמְּפֵני ,ֶּכֶסף ַעל ֲעבֹוָדְת ְתַקֵּבל א

אֹוֶכל ַרק ְל ֶאֵתן ָּבא ִלְלמֹוד. ֶׁשַאָתה

ּבֹו". ִליׁשֹון ּוָמקֹום

ָלַמד ָקָצר ּוְבתֹו ְזַמן ַהִאיׁש, ִהְסִּכים

ַּבְקּבּוִקים  ִצְנָצנֹות, ְלָהִכין (ֵאי) ֵּכיַצד

ֲאֵחִרים. ְזכּוִכית ּוְכֵלי

ִצְנָצנֹות ֶהָחָכם ַהִאיׁש הֹוִביל ֶאָחד, יֹום

ִּכיַמאי. ֶׁשל ְלַמְעָּבָדה

ַהִצְנָצנֹות ִעם ַאָתה עֹוֶׂשה "ָמה

ָׁשַאל. ָהֵאֶלה?",

ַהִּכיַמאי. ָעָנה ְתרּופֹות", ֵמִכין "ֲאִני

ָהֵאֶלה". ַלִצְנָצנֹות אֹוָתן ַמְכִניס "ֲאִני

ִּביֵקׁש ,"ֶאְצְל ִלְלמֹוד רֹוֶצה "ֲאִני

ֶהָחָכם.

ַהִּכיַמאי  ֵאֶצל ַלֲעבֹוד (ִהְתִחיל) ְוָכ ֵהֵחל

ְוִליָנה (ָמקֹום ָמזֹון (ִּבְׁשִביל) ְתמּוַרת

ִליׁשֹון).

ֶאת ָלַמד הּוא ָחָכם, ָהָיה ֶׁשהּוא ִּבְגַלל

ַגם ִלְהיֹות ְוֶהְחִליט ִּבְמִהירּות ַהִמְקצֹוַע

רֹוֵפא.

ִּבְׁשִביל עֹוֵבד ַהְזכּוִכית ֶׁשל 'ָהִאיׁש

ִּבְׁשִביל עֹוֵבד ְוַהִּכיַמאי ַהִּכיַמאי

ְּכַדאי 'ָאז ְלַעְצמֹו. ָחַׁשב ָהרֹוֵפא',

רֹוֵפא'. ֶׁשֶאְהֶיה

ָהַפ ַרּבֹות, ָׁשִנים א ַאֲחֵרי ְוָאֵכן,

ְלרֹוֵפא. ֶהָחָכם

ׁשֹוִנים, ִּבְמקֹומֹות ָעַבד הּוא

ֲאָנִׁשים ַרִּבים. ֶׁשל ַחִיים ְוִהִציל

ְרחֹוִקים ִלְמקֹומֹות ִהִגיַע הּוא

א הּוא ַא ְּבחֹוִלים. ְלַטֵּפל ְּכֵדי

ְּבַאף ַּבַּבִית ִהְרִגיׁש

ֶאָחד

(ִהְרִגיׁש)  ָחׁש הּוא ָהֵאֶלה. ֵמַהְמקֹומֹות

ִלְחיֹות יּוַכל הּוא ַּבְּכָפר ֶׁשלֹו ֶׁשַרק

(ְּבֶׁשֶקט). ְּבַׁשְלָווה

(ַלֲחזֹור) ִלְכָפר  ָלׁשּוב ֶהְחִליט הּוא

ֲחֵברֹו ָּפַגׁש ֶאת ָׁשם הּוא הּוַלְדתֹו,

ֶׁשל ַהָמקֹום. ַהַסְנְדָלר ֶׁשָהָיה ַהָתִמים,

ֲעבֹוָדתֹו ַהְּפׁשּוָטה, ֶׁשַלְמרֹות ָרָאה, הּוא

ְוּכֹל  (ָׂשֵמַח) ְמאּוָׁשר ָהָיה ַהַסְנְדָלר ֲחֵברֹו

אֹותֹו. ְוִכיְּבדּו ָאֲהבּו ַהְּכָפר תֹוָׁשֵבי

ֶׁשָהָיה הּוא ִגיָלה ֶׁשַלְמרֹות ֵׁשִני, ִמַצד

ָהָיה אּוְמָלל הּוא ַּבְּכָפר, ְוָנִעים טֹוב לֹו

ָחָכם ִמַדי ֶׁשהּוא ִהְרִגיׁש הּוא (ִמְסֵּכן).

ֶאָחד ְוֶׁשַאף אֹותֹו, ִּבְׁשִביל ַהסֹוְבִבים

אֹותֹו. ְמַעְנֵיין ֶּבֱאֶמת א

ָּבעֹוָלם, ְלִהְסתֹוֵבב ׁשּוב ֶהְחִליט הּוא

א הּוא ָמקֹום ֶׁשְּבַאף יֹוֵדַע, ְּכֶׁשהּוא

ְּבַׁשְלָווה... ִלְחיֹות יּוַכל



יש אנשים שבגלל פגם (בעיה) 

גנטי נולדים ללא טביעות 

אצבע.

עּוּבר ברחם יכול לשמוע. 

מחקרים מראים כי עּוּברים 

מגיבים לצלילים שונים. 

קיפודים צפים במים.

פתית השלג הכי גדול 

שאי-פעם נמדד, היה בקוטר 

של 31 ס"מ.

לפרות יש חברות שהן 

אוהבות יותר. הן שמחות 

כאשר הן נפגשות.

באיטליה יש מזרקה שזורם 

ממנה יין אדום 24 שעות 

ביממה (יום ולילה). כל מי 

שעובר ְלָיָדה, מוזמן לשתות 

ממנה בחינם.

בפרו יש יותר פירמידות 

מאשר במצרים.

עיתון ינשוף • גיליון מס' 350 • עמוד 11

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

ְתׁשּוָבה:
ַהַגָנן ִסיֵּפר ֶׁשהּוא הֹוִציא ֲעָׂשִבים ֵמַהִגיָנה. זֹו ֲעבֹוָדה ֶׁשעֹוִׂשים ַרק ִּבְׁשעֹות ַהיֹום, 

ְּכֶׁשֵיׁש אֹור, ְוָלֵכן ָּברּור ֶׁשַהַגָנן ְמַׁשֵקר.

ִמי ָגַנב ֶאת ַהַיֲהלֹוִמים?  
ַמר ּכֵֹהן ָהָיה ְּבֶהֶלם. ַהקּוְפָסה ִעם ַהַיֲהלֹוִמים ֶנֶעְלָמה ֵמַחְדרֹו.

"ַׂשְמִתי ֶאת ַהקּוְפָסה ִמַתַחת ַלִמיָטה ִּבְׁשעֹות ָהֶעֶרב", ִסיֵּפר 

ַלׁשֹוֵטר, ַהַּבָלׁש יֹוָנָתן צּור. "ַּבּבֹוֶקר, ְּכֶׁשַקְמִתי, ִהיא ְּכָבר א ָהְיָתה 

ָׁשם. ַאָתה ַחָייב ִלְמצֹוא ֶאת ַהַגָנב. ַהַיֲהלֹוִמים ָהֵאֶלה ָׁשִווים ֶּכֶסף ַרב".

ַהַּבָלׁש צּור ָאַסף ִמָיד ֶאת ּכֹל ָהעֹוְבִדים ְּכֵדי ַלֲחקֹור אֹוָתם.

"ָהִייִתי ַּבִמְטָּבח ּכֹל ָהֶעֶרב, ְוָהַלְכִתי ַהַּבְיָתה ְלַאַחר ֶׁשִסַייְמִתי (ָגַמְרִתי) 

ִלְׁשטֹוף ֶאת ּכֹל ַהֵּכִלים", ָאְמָרה ַהַטָּבִחית.

"ָעַבְדִתי ַּבִגיָנה", ָאַמר ַהַגָנן. "ַאֲחֵרי ֶׁשָגַמְרִתי ְלהֹוִציא ֶאת ּכֹל ָהֲעָׂשִבים, 

ָנַסְעִתי ְלִּפיֵצִרָייה ֶלֱאכֹול ֲארּוַחת ֶעֶרב ִעם ֲחֵבִרים".

"ּוָמה ִאיְת?", ָׁשַאל ַהַּבָלׁש ֶאת ַהׁשֹוֵמר.

"ּכֹל ַהַלְיָלה ָעַמְדִתי ְלַיד ַהַׁשַער. ַאף ֶאָחד א ִנְכַנס אֹו ָיָצא, חּוץ ֵמַהַטָּבִחית 

ְוַהַגָנן", ָאַמר.

"ִנְׁשַאְרְת ַרק ַאְת", ָאַמר ַהׁשֹוֵטר ַלְמַנָקה. "ָמה ַאְת ָעִׂשית ַּבַלְיָלה?".

"ַאֲחֵרי ֶׁשִניִקיִתי ֶאת ַהַמְדֵרגֹות, ָהַלְכִתי ִליׁשֹון ַּבֶחֶדר ַהָקָטן ַּבֲעִלַיית ַהַגג. 

ַמר ּכֵֹהן ַמְרֶׁשה ִלי ִליׁשֹון ָׁשם ַּכֲאֶׁשר ַהָׁשָעה ְמאּוֶחֶרת ּוְכָבר ֵאין ַתְחּבּוָרה".

ַהַּבָלׁש ָחַׁשב ְמַעט, ְוָאז ִהְצִּביַע ְלֵעֶבר (ְלִכיּוּון) ַהַגָנן ְוָאַמר: "ַאָתה ַהַגָנב! 

ּבֹוא ִאיִתי ְלַתֲחַנת ַהִמְׁשָטָרה".

ֵּכיַצד ָיַדע ַהַּבָלׁש צּור ֶׁשַהַגָנן הּוא ַהַגָנב?

28

ָמה ִמיִלים ַעל ִמיָלה  ּכַ

ָׂשָפה   
ָמה ַהָׂשָפה ֶׁשָלֶכם?

ֵיׁש ָׂשָפה – ֶׁשאֹוָתה ְמַדְּבִרים.

ְוֵיׁש ָׂשָפה ֶׁשִהיא ֵחֶלק ֵמַהֶּפה. ִּבְזכּות 

ַהָׂשָפה ַהזֹו ֲאַנְחנּו ְיכֹוִלים ְלַדֵּבר.

ְוֵיׁש ָׂשָפה ֶׁשִהיא ָקֶצה. ְּכמֹו, ְׂשַפת ַהׁשּוְלָחן אֹו ְׂשַפת ַהָים.

29
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בלחץ עמדו לא הכדורים

ַחּכּו ַּבתֹור! אֹוַפַנִיים? קֹוִנים
- ֵדִעי ַאלֹון

ֵאירֹוָּפה ַאלּוף גלבוע אבי מאת
ָהאֹוַפַנִיים. רֹוְכֵבי ַעל ַגם ַהַחִיים, ְתחּוֵמי ּכֹל ַעל ַמְׁשִּפיָעה ַהקֹורֹוָנה

ַמְסִּפיק ֶׁשֵאין ִמְּפֵני ְלַחּכֹות ַּבתֹור, ָצִרי אֹוַפַנִיים, ִלְקנֹות ֶׁשרֹוֶצה ִמי ַּכיֹום,

אֹוַפַנִיים.

ִציּבּוִרית  ְּבַתְחּבּוָרה ִמְנִסיָעה עֹוִׂשים) (א ִנְמָנִעים ַרִּבים ֶׁשֲאָנִׁשים ִמְּפֵני זֹאת

אֹוַפַנִיים. ַעל ִלְרּכֹוב יֹוֵתר) (רֹוִצים ּוַמֲעִדיִפים

ְּבִיְׂשָרֵאל. ַרק ְוא ְּכָלל עֹוָלִמי, הּוא ַהַמְחסֹור ְּבאֹוַפַנִיים

זּוגֹות ְּכַאְרַּבָעה ִמיְליֹון ָהַאֲחרֹוִנים ַּבחֹוָדִׁשים ִנְמְּכרּו ְלָמָׁשל, ְּבֶגְרַמְנָיה,

ַהָגדֹול. ַלַמְחסֹור ַהגֹוְרִמים ֶאָחד ָהָיה ֶזה אֹוַפַנִיים!

ַּבתֹור.  (ְלַחּכֹות) ְלַהְמִתין ָצִרי ָהאֹוַפַנִיים ֶׁשלֹו, ֶאת ְלַתֵקן ֶׁשרֹוֶצה ִמי ַגם ַאַגב,

ָׁשבּועֹות. ַּכָמה ֲאִפילּו ִלְפָעִמים

א "ֲאַנְחנּו ָהאֹוַפַנִיים. ַּבֲחנּויֹות אֹוְמִרים ָּבֲעבֹוָדה", ְמֵלִאים "ֲאַנְחנּו

ַאַחת". ַהְרֵּבה ֲאָנִׁשים ְּבַבת ּכֹל-ָּכ ְלָׁשֵרת ַמְסִּפיִקים

גרינברג עמית מאת
ַהִיְׂשְרֵאִלי, ַהְמכֹוִניֹות ֵמרֹוֵצי ַנַהג

ַהְׁשִליִׁשית ַּבַּפַעם ָזָכה ֵדִעי, ַאלֹון

ֵאירֹוָּפה. ְּבַאִליפּות

ָקִׁשים ָהיּו ַהֵמרֹוִצים "ַהָׁשָנה,

א "ַהקֹוִׁשי ֵדִעי. ִסיֵּפר ְמאֹוד",

ַגם ֶאָלא ַהַמְסלּול, ַרק ַעל ָהָיה

ַהקֹורֹוָנה, ִּבְגַלל ַעְצָמם. ַּבַחִיים

ִמְׁשָּפָחה ְּבִלי ְּבֶּבְלִגָיה ָחִייִתי

א חֹוָדִׁשים. ְּבֶמֶׁש ְׁשלֹוָׁשה

ֶׁשל ַהְתִמיָכה ְלַקֵּבל ֶאת ָיכֹוְלִתי

ֲאִני ָלֵכן ְוַהֲחֵבִרים. ַהִמְׁשָּפָחה

ַּבֵמרֹוץ". ֶׁשָזִכיִתי ִּבְמיּוָחד ָׂשֵמַח

31
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מאת שירה לוי
הבעיטות בלחץ עומדים תמיד לא רגל כדורי

ומתפוצצים. עליהם שמפעילים

אותם, שלא לזרוק החליטו כדורגל באפרת במגרש

אחד של הגדר על כעיצוב אותם לתלות אלא

בעיר. המגרשים

כדורים הרבה בתמונה, לראות שאפשר כפי

הזה... במגרש התפוצצו
רויטרס

רויטרס

ֳא



גלבוע אבי מאת
ֶׁשְּבַאְרצֹות  ְּבֶטְקָסס ָלַאֲחרֹוָנה ִהְתַרְסָקה SpaceX ֶׁשל ֶחְבַרת ֲחָלִלית

ִלְנחֹות  ְוֵהֵחָלה ַרב, ְלגֹוַבה (ָעָפה) ִהְמִריָאה ֶׁשִהיא ְלַאַחר ָקָרה ֶזה ַהְּבִרית.

(ֲאָדָמה). ַהַקְרַקע ַעל

ְמרּוִצים (ְׂשֵמִחים). SpaceX ְּבֶחְבַרת זֹאת, ַלְמרֹות

(ָעְׂשָתה) ָגְרָמה ְקַטָנה ְּבָעָיה ְוַרק ֶׁשָרִצינּו, ְּכמֹו ִהְמִריָאה "ַהֲחָלִלית

ַהֶדֶר ְוַעְכָׁשיו ְלַתֵקן, ָצִרי ָמה יֹוְדִעים "ֲאַנְחנּו אֹוְמִרים. ֵהם ַלִהְתַרְסקּות",

ְּפתּוָחה". ַמְאִדים ְלכֹוָכב
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ְמרּוִצים ְוכּוָלם ִהְתַרְסָקה ַהֲחָלִלית

בקמינים! להשתמש הפסיקו
מאת שירה לוי

בישראל משפחות יש

הבית את שמחממות

(תנורים בקמינים

עצים). בתוכם ששורפים

שהעשן היא הבעיה

מארובות שיוצא

(עושה)  גורם הקמינים

רב. לזיהום

הבריאות במשרדי

הסביבה ואיכות

להפסיק מבקשים

בקמינים. להשתמש

ַהְיָקָרה ַהיֹוָנה
ָּבעֹוָלם ְּביֹוֵתר

36
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SpaceX   

  
Pixabay

רויטרס

גליק רונן מאת
יֹוִנים ִמיְליֹוֵני ֵיׁש ָהעֹוָלם ְּבכֹל

ֶׁשַהיֹוָנה לֹוַמר, ֶאְפָׁשר ָּבְרחֹובֹות.

ַהְנפֹוִצים ַהַחִיים ַאַחת ִמַּבֲעֵלי ִהיא

ֶנְחֶׁשֶבת  ִהיא ָלֵכן, ְּביֹוֵתר. (ְמצּוִיים)

ָּבעֹוָלם. ַהזֹולֹות ַהִציּפֹוִרים ְלַאַחת

(ִציּבּוִרית)  ּפּוְמִּבית ִּבְמִכיָרה אּוָלם,

ְּבֶּבְלִגָיה, ָלַאֲחרֹוָנה ֶׁשֶנֶעְרָכה

ְל-6  ַהָׁשֶווה ִּבְסכּום יֹוָנה ִנְמְּכָרה

ִמיְליֹון ְׁשָקִלים!

יֹוָנה ְרִגיָלה, א ֶׁשזֹו ַּכמּוָבן,

ֶׁשַמְתִאיָמה ְלַתֲחרּויֹות יֹוָנה ֶאָלא

ְמִהירּות.

ַנֲעׂשֹות? ַהַתֲחרּויֹות ֵאי

ְמאֹות ַהיֹוָנה ֶאת ַמְרִחיִקים

ֶׁשל (ַהַּבִית ֵמַהׁשֹוָב ִקילֹוֶמְטִרים

ַּכָמה  תֹו ּובֹוְדִקים ֶׁשָלה ַהיֹוָנה)

חֹוֶזֶרת. ִהיא ְזַמן

ְּבֵמרֹוֵצי ִמְתַעְנְייִנים ֲאָנִׁשים ַרִּבים

יֹוִנים ֶׁשל ַהְמִחיִרים ְוָלֵכן יֹוִנים,

ַהְזַמן. ּכֹל עֹוִלים ֵאלּו

ִׁשיְלמּו ַהֶזה, ַהָגבֹוַה ַהְסכּום ֶאת

יֹוִנים. חֹוְבֵבי ֵמרֹוֵצי ִסיִנים, ְׁשֵני

ֳא
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ַתְׁשֵּבץ טּור ֶמְרָּכִזי
ִאם ִתְפְתרּו ֶאת ּכֹל ָהְרָמִזים, ַּבטּור ָהָאפֹור ְתַקְּבלּו ֵׁשם ֶׁשל ָאָדם ֶׁ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

ן ו כ נ

ל י צ ח

1. ֵאינֹו ְׁשִגיָאה

2. ִמְגָּבָלה

3. ַמְדִליִקים אֹוָתן

4. נֹוְתנֹות ָלנּו ָחָלב

5. ֶׁשָּפְרצּו ְלתֹוכֹו 

6. ַהֵהֶפ ֵמ'ַעְצָלן'

7. ָהִראׁשֹון, הֹוֵל ִלְפֵני ּכּוָלם

8. ֵריק ִמִּבְפִנים

9. ְּכִלי ְנִׁשיָפה ָחלּול ָארֹו

10. ֶיֶרק ָסגֹול

1. ָמזֹון

2. יֹוֵרד ַּבחֹוֶרף (ְּבָלָבן)

 .3א ָאטּום

4. ִעיר ָנֵמל ְּבִאיַטְלָיה 

5. ִּביָרָתה 
    ְניּו-ֶדְלִהי

 6. ַהֵהֶפ
    ִמ'ִמָתַחת'

7. ֶאֶרץ ַהֶׁשֶמׁש ָהעֹוָלה

4 3 2 1

2

3

4

ִלְפֵניֶכם ִריּבּוַע ֶקֶסם, ֶׁשּבֹו ַהִמיִלים 

ַהְמאּוָזנֹות ֵהן ַגם ַהִמיִלים ַהְמאּוָנכֹות. 

ַהִאם ַתְצִליחּו ִלְפתֹור ֶאת ָהִריּבּוַע ַהֶזה?

1. ֶּבֶגד ֶעְליֹון ַלחֹוֶרףִריּבּוַע ֶקֶסם

2. ָעָנן ָקָטן (ְנֵקָבה)

3. ִייֵתן ְּפִרי

4. ֵאׁש

ַהְתׁשּוָבה ִהיא: _______________________

ִלְפֵניֶכם ְרִׁשיָמה ֶׁשל ַהְגָדרֹות. ַהַּפַעם ֲעֵליֶכם ִלְמצֹוא ִמיִלים ַהַמְתִחילֹות 

ָּבאֹוִתיֹות 'ג' ְו-'ו'.

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

ִּכְתבּו ֶאת ַהִמיִלים ַהִנְרָדפֹות ֶׁשָלֶהן. ֵהיָעְזרּו ְּבַמְחָסן ַהִמיִלים ְלָמָטה.

ִמיִלים ִנְרָדפֹות

* ַלֲחזֹור * ְלַלֵמד, ְלָהִכין * ִהְרִגיש * ָעָׂשה * ְמַסְּפרֹות * 
* ַלֲעׂשֹות טֹוב יֹוֵתר * עֹוֵזר * ְלַהְפִחית * ֲהָבָנה * 

* ְׂשֵמִחים * עֹוֵבד טֹוב * ִמְלָחָמה *

1. ְלַצְמֵצם __________ 

2. ְלַׁשֵּפר ___________

3. ְלַהְכִׁשיר _________

4. ְמַדְווחֹות _________

5. ְמרּוִצים __________

6. ַמֲאָבק ___________

7. ָגַרם ___________

8. ְמַסֵייַע __________

9. מּוָדעּות _________

10. ָלׁשּוב __________

11. ָחׁש ___________

12. ָיִעיל __________

1. ְסּפֹוְרט ּבֹו ַמְכִניִסים ַּכדּור ָקָטן ְלחֹור ַּבֲאָדָמה: גֹו _ _

2. סּוג ֶׁשל ְסִפיָנה ְּבֶווֶנְצָיה: גֹו _ _ _ _ _  

3. ַּכדּוֵרי ְזכּוִכית ְקַטִנים ְלִמְׂשָחק: גּו _ _ _  

4. מֹוֵׁש, סֹוֵחב ַעל ָהִרְצָּפה: גֹו _ _ 

5. ַהִתינֹוקֹות ֶׁשל ְּכָלִבים: גּו _ _ _

6. ַיַער ַעד: ג'ּו _ _ _

7. ִמְׁשַתֶמֶׁשת ְּבִמְסָּפַרִיים: גֹו _ _ _

8. ַמָקק: ג'ּו _ 

9. לֹוֵקַח ְלא ְרׁשּות, גֹוֵזל: גֹו _ _

10. ַהקֹוף ַהָגדֹול ְּביֹוֵתר: גֹו _ _ _ _ 

גו

1

2

3

4

5

6

7
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...הזוכים בפרסים...הזוכים בפרסים...הזוכים בפרסים...

מודיעין ברזאני, ינאי

נתניה שמיע, אפי

לונדון וויינר, חנה

טבריה מאור, איתי

מוחמד סלאמה, סכנין

עינב בורין, חיפה

רחובות כהן, איתן

נתיבות ביטון, זוהי

חיפה דלאל, נסרין

השרון הוד שוורץ, שליו

ַהַתְׁשֵּבִצים: ֶׁשל ַהְתׁשּובֹות ִלְבִדיַקת

ֶׁשָלֶכם ֶהָחָכם ַהֶטֶלפֹון ְּבֶעְזַרת ַהקֹוד ֶאת ִסְרקּו

ָהִעיתֹון. ַּבֲאָתר ַהְתׁשּובֹות ְלַדף ְוַתִגיעּו

ַהָגדֹול                     350ַהַתְׁשֵּבץ מספר

התשובות עם זה טופס שלחו
פרסים. יוגרלו נכונה הפותרים בין

לשלוח ל: את הפתרונות יש

52 ירושלים 9626903 החלוץ  מערכת ינשוף רח'

שם
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מאת יעקב כהן
ּבֹוֵקר הּוא ָאָדם ֶׁשעֹוֵבד ִעם ֲעָדִרים ֶׁשל ָּבָקר.

ַהּבֹוְקִרים רֹוְכִבים ַעל סּוִסים ּוַמֲעִביִרים ֶאת 

ָהֲעָדִרים ִמָמקֹום ְלָמקֹום. ְּבִיְׂשָרֵאל ֶאְפָׁשר ִלְראֹות 

אֹוָתם ְּבָרַמת ַהגֹוָלן.

אּוָלם ִנְרֶאה ֶׁשְּבָקרֹוב ַלּבֹוְקִרים א ִתְהֶיה ֲעבֹוָדה. 

ִּבְמקֹוָמם ֵיׁש ּבֹוְקִרים ֲחָדִׁשים... ָהַרְחָפִנים.

ַּבֲעֵלי ָהֲעָדִרים ׁשֹוְלִחים ַרְחָפִנים ֶׁשְמַכְווִנים ֶאת 

ַהָּפרֹות ְלָאן ָלֶלֶכת. ָּכ ֵהם ׁשֹוְלִטים ַעל ָהֵעֶדר 

ִמְּבִלי ָלֵצאת ֵמַהַּבִית.
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ַהּבֹוְקִרים ַהֲחָדִׁשים

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. 

חברת ֶוְרִטיַקל ִפיְלד' הישראלית המציאה 

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...

חקלאות חדשה ב...סופרמרקט

מאת רונן גליק
ִוירּוס ַהקֹורֹוָנה ַמְמִׁשי ְלַהְׁשִּפיַע 

ְלטֹוָבה ַעל ַהֶטַבע.

ֶמְחָקר ֶׁשֶנֱעַר (ַנֲעָׂשה) ַּבָים 

ַהִתיכֹון ִגיָלה ֶׁשִמְסָּפר ַהָדִגים 

ָעָלה ַיֲחִסית ַּבְתקּוָפה (ְזַמן) 

ָהַאֲחרֹוָנה.

"ַהַדָייִגים א ָיְצאּו ָלדּוג ַוֲאָנִׁשים 

ִזיֲהמּו (ִלְכְלכּו) ָּפחֹות ֶאת 

ַהחֹוִפים ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל", אֹוְמִרים

ַהחֹוְקִרים. 

ַּבְתמּוָנה: צֹוְלָלִנים ְלַיד ַלֲהָקה 

ֶׁשל ָדִגים.

ְוַהזֹוִכים ֵהם... 
ַהָדִגים!

37
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רויטרס

ֳא
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