דו-שבועוןלחדשותמהארץומהעולם*כו'בתשריתשס"ז** 18.10.06גיליוןמספרwww.hebrewtoday.com*93

ָהעוֹלָם נֶגֶד ְצפוֹן קוֹרֵיאָה
שׂ ָתה ְצפוֹן
ִשׁבוּ ַעיִים ָע ְ
ִל ְפנֵי כּ ְ
)אָטוֹמי(
ִ
קוֹרֵיאָה נִיסּוּי ַגּ ְר ִעינִי
ַבּ ַפּ ַעם ָהרִאשׁוֹנָה * ְבּ ִעקְּבוֹת זֺאת
ָהאוּ"ם ֶה ְחלִיט ְל ַה ֲענִישׁ אוֹ ָתהּ *
ַהקּוֹרֵיאָנִיםָ " :העוֹלָם ֶה ְחלִיט
ְל ִהי ָלּ ֵחם בָּנוּ" *
ראו כתבה בעמוד 4

גִּיזְמוֹ – ֶה ָחתוּל ַה ְמּנַ ֵצּ ַח

מפגינים נגד צפון קוריאה

ְרוּשׁ ַליִם
ַצ ֲעדַת י ָ

רוייטרס

ִשׂ ָר ֵאל
ֵמירוֹץ סוּסִים ְבּי ְ

רוייטרס

כתבה בעמוד 4
מאת רונן גליק

רוייטרס

יוֹתר
ָפה ְבּ ֵ
ִגּי ְזמוֹ הוּא ֶה ָחתוּל ַהיּ ֶ
שׁוֹפ ִטים
ְבּ ִי ְשׂ ָר ֵאלָ .כָּ ק ְבעוּ ְ
בוּע
יתה ַבּ ָשּׁ ַ
תוּלים ֶשׁ ָה ְי ָ
ְבּ ַת ֲחרוּת ֲח ִ
ֶשׁ ָע ַבר ְבּ ִקיבּוּץ ְשׁ ָפ ִיים.

רוייטרס

כתבה בעמוד 4
מיליארד ציפורים
מבקרות בישראל

עמוד 3

מהו השוק היפה ביותר
בישראל?
עמוד 5

"ארץ נהדרת"
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עמוד 16
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מכונית עם ריח
של פלאפל

עמוד 6

ירושלים
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שולם
אישור מספר 1669

משולחן העורך

קוראים כותבים

שּׁבוּיִים ִבּ ְלבָנוֹן
זוֹ ְכרִים ֶאת ַה ְ
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ֲד ִיין ַבּ ֶשּׁ ִבי ִבּ ְל ָבנוֹן.
ָילים ֶשׁנִּ ְמ ָצ ִאים ע ַ
כּוֹח ֶשׁיֵּשׁ ָלנוּ ְשׁנֵי ַחיּ ִ
אָסוּר ָלנוּ ִל ְשׁ ַ
לוֹמם ְו ֵאיפֹה ֵהם.
יוֹד ַע ַמה ְשּׁ ָ
אוֹתםְ ,ו ִאישׁ א ֵ
ֵבּינְ ַת ִייםִ ,אישׁ א ָראָה ָ
אוֹתם.
כּוֹח ָ
יהם ָכּל ַהזְּ ַמן וְ א ִל ְשׁ ַ
ֲל ֶ
ְל ַד ְע ִתּיָ ,צ ִריְ ל ַד ֵבּר ע ֵ
חן אבשלום
באר שבע

ְמידִים ְצרִיכִים ְל ַה ְחלִיט ְבּ ַע ְצ ָמם
ַה ַתּל ִ

ילּיוֹן .89
אוֹכל ַמ ְשׁ ִמין" ְבּ ִג ָ
"מ ְשׂ ַרד ַה ִחינּוֶּ נגֶד ֶ
אתי ֶאת ַה ַכּ ָתּ ָבה ִ
ָק ָר ִ
יתּם ְבּ ִשׁיעוּ ֵרי ְבּ ִריאוּת
שׂוֹח ַח ִא ָ
ימה ֶשׁיֵּשׁ ְי ָל ִדים ְשׁ ֵמנִ יםְ .ל ַד ְע ִתּיָ ,צ ִריְ ל ֵ
אֲנִ י ַמ ְס ִכּ ָ
נוֹשׂא ַה ַה ְשׁ ָמנָה.
ַעל ֵ
רוֹצה ָל ַק ַחת ֶאת ְמכוֹנוֹת ַה ַמּ ְמ ַתּ ִקּים ִמ ָבּ ֵתּי
ימה ִעם ִמ ְשׂ ַרד ַה ִחינּוֶּ שׁ ֶ
אֲנִ י א ַמ ְס ִכּ ָ
יכוֹלים ְל ַה ְח ִליט ְבּ ַע ְצ ָמם ִאם ֵהם ִי ְקנוּ
חוֹשׁ ֶבת ֶשׁ ְיּ ָל ִדים ֵהם ֲח ָכ ִמים ִו ִ
ַה ֵסּ ֶפר .אֲנִ י ֶ
אוֹכל ָבּ ִריא.
ַמ ְמ ַתּ ִקּים אוֹ ֶ
שקד בן-שלום
תל-אביב

כָּל ַהכָּבוֹד ְלזָ'קוֹ אָיְיזֶנְ ֶבּרְג!

נוֹלד ."4
"כּוֹכב ָ
תּוֹכנִ יּוֹת ֶשׁל ָ
יתי ֶאת ָכּל ַה ְ
ַה ָשּׁנָהָ ,ר ִא ִ
ֲמ ִתּי,
כּוֹכב א ִ
יצּ ַח .הוּא ָ
ֱמת ִנ ֵ
ַצּ ַח ,וְ הוּא ֶבּא ֶ
ָד ְע ִתּי ֶשׁזָ'קוֹ אָ ְייזֶנְ ֶבּ ְרג ְינ ֵ
ֵמ ַה ַה ְת ָח ָלה י ַ
יוֹתר ֶשׁ ָהיָה ְבּ ִי ְשׂ ָר ֵאל ֵאי ַפּ ַעם.
ַהטּוֹב ְבּ ֵ
הוֹפ ָעה ֶשׁלּוֹ.
אֲנִ י ְכּ ָבר ְמ ַח ָכּה ַל ָ
אדווה בוגנים
כפר-סבא

ָצרִיְ ל ַה ְחרִים ֶאת זָ'קוֹ אָיְיזֶנְ ֶבּרְג

אָמר ֶשׁא
נוֹלד  ,"4א ֵשׁי ֵרת ַבּ ָצּ ָבא .הוּא גַּם ַ
"כּוֹכב ָ
זּוֹכה ֶשׁל ָ
זָ'קוֹ אָ ְייזֶנְ ֶבּ ְרגַ ,ה ֶ
אָמר ֶשׁהוּא א ָה ַל
ֲפילּוּ ַ
ִא ְכ ַפּת לוֹ ֵמ ַה ְמּ ִדינָה וְ א ִא ְכ ַפּת לוֹ ַמה ִיּ ְק ֶרה ָכּאן .הוּא א ִ
יע ַבּ ְבּ ִחירוֹת ִכּי שׁוּם ָדּ ָבר ַבּ ְמּ ִדינָה א ְמ ַע ְניֵין אוֹתוֹ.
ְל ַה ְצ ִבּ ַ
יכה ֶא ְז ָר ִחים
הוֹפעוֹת ֶשׁלּוְֹ .מ ִדינַת ִי ְשׂ ָר ֵאל ְצ ִר ָ
חוֹשׁב ֶשׁא ָצ ִריָ ל ֶל ֶכת ַל ָ
אֲנִ י ֵ
טוֹבים וְ א ֶאזְ ָר ִחים ְכּמוֹ זָ'קוֹ.
ִ
שחר מדמוני
פתח תקווה

ִשׂ ָר ֵאל
טוֹב ִל ְחיוֹת ְבּי ְ
ַעד א ִמזְּ ַמן ָח ְשׁבוּ ִי ְשׂ ְר ֵא ִלים
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יוֹתר ָלגוּר ִבּ ְצפוֹן
ַר ִבּים ֶשׁטּוֹב ֵ
יקהֵ .הם ָעזְ בוּ ֶאת ָהאָ ֶרץ
אָמ ִר ָ
ֶ
אַרצוֹת ַה ְבּ ִרית,
וְ ָע ְברוּ ָלגוּר ְבּ ְ
"א ֶרץ ָה ֶא ְפ ָשׁרֻיּוֹת ַה ִבּ ְל ִתּי
ֶ
ֱמינוּ ֶשׁ ָשּׁם ַח ִיּים
ֻמ ְג ָבּלוֹת"ֵ .הם ֶהא ִ
ֱמינוּ ֶשׁ ָשּׁם גַּם
יוֹתרֵ .הם ֶהא ִ
טוֹב ֵ
יוֹתר.
ויחים ֵ
ַמ ְרוִ ִ
וְ ִהנֵּהַ ,בּ ָשּׁנִ ים ָהאַ ֲחרוֹנוֹת ַה ְר ֵבּה
ִי ְשׂ ְר ֵא ִלים ֶשׁיּ ְָרדוּ ֵמ ָהאָ ֶרץ ,חוֹזְ ִרים
"ה ְח ַל ְטנוּ ֶשׁ ָכּאן ַה ַח ִיּים
ְל ִי ְשׂ ָר ֵאלֶ .
אוֹמ ִרים.
יוֹתר"ֵ ,הם ְ
טוֹבים ֵ
ִ
מוֹדים
ַה ִיּ ְשׂ ְר ֵא ִלים ֶשׁחוֹזְ ִרים ִ
יטחוֹ ִניּוֹת
ֶשׁ ַלּ ְמרוֹת ַה ְבּ ָעיוֹת ַה ִבּ ְ
יוֹתר
ֲד ִיין טוֹב ֵ
ֶשׁיֵּשׁ ְבּ ִי ְשׂ ָר ֵאל ,ע ַ
עוֹלם,
"היּוֹם יֵשׁ ֶטרוֹר ְבּ ָכל ָה ָ
ָכּאןַ .
אוֹמ ִרים.
א ַרק ָבּאָ ֶרץ"ֵ ,הם ְ
עוֹלה
עוֹלים ָלאָ ֶרץ ֵ
גַּם ִמ ְס ַפּר ָה ִ
יפים ִל ְחיוֹת
ֲד ִ
ִמ ָשּׁנָה ְל ָשׁנָהֵ .הם ַמע ִ
נוֹלדוּ.
ָכּאן ְוא ָבּ ֲא ָרצוֹת ֶשׁ ָבּ ֶהם ְ
יטּחוֹן
ִאם א ָהיוּ ְבּ ָעיוֹת ֶשׁל ִבּ ָ
יתה ְמ ִדינָה
ָבּאָ ֶרץִ ,י ְשׂ ָר ֵאל ָה ְי ָ
טוֹבים.
יוֹתר ִ
ֶשׁ ַה ַח ִיּים ָבּהּ ָהיוּ עוֹד ֵ
ֱמת
בּוֹאוּ נְ ַקוֶּוה ֶשׁ ִיּ ְשׂ ָר ֵאל ֶבּא ֶ
ִתּ ְהיֶה ְמ ִדינָה ָכּזֹאת .בּוֹאוּ ְנ ַקוֶּוה
ָאים ְו ַה ְמּ ִדינוֹת
גַּם ֶשׁ ַה ָפּ ֶל ְשׂ ִתינ ִ
יוּכלוּ
ָבינוּ ֶשׁגַּם ֵהם ְ
ָה ֲע ָר ִביּוֹת י ִ
יוֹתרִ ,אם ֵהם ַיעֲשׂוּ
ִל ְחיוֹת טוֹב ֵ
ָשׁלוֹם ִעם ִי ְשׂ ָר ֵאל.
ַחנוּ ְשׂ ֵמ ִחים ְמאוֹד
ִמ ָכּל ָמקוֹםֲ ,אנ ְ

NEW FEATURE for subscribers to the YANSHUF Audio CD:
Next to each article, you can now find this symbol
with a
number. The number represents the track number on the CD, so you
can choose the track you want to listen to.
ינשוף 2

ָשׁים ָבּ ִאים ָלגוּר ָכּאן
אַל ֵפי ֲאנ ִ
ֶשׁ ְ
ְבּ ָכל ָשׁנָה וְ ָשׁנָה.
יגאל צדקא
עורך

עברית בקלי קלות
ִשׂ ָר ֵאל
ִמי ְליַארְד ִציפּוֹרִים ְבּי ְ
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מאת עמית גרינברג

דו-שבועון לחדשות
מהארץ ומהעולם

ירוֹפּה ַה ָקּ ָרה ְל ִכיוּוּן
יפּוֹרים ָעפוֹת ֵמ ֵא ָ
ַארד ִצ ִ
ילי ְ
יוֹתר ִמ ִמּ ְ
חוֹד ִשׁים ֵאלּוֵּ ,
ְבּ ָ
עוֹברוֹת גַּם ִבּ ְמ ִדינַת ִי ְשׂ ָר ֵאל.
יקה ַה ַח ָמּהַ .בּ ֶדּ ֶרֵ הן ְ
אַפ ִר ָ
ְ
ֵהן ַמ ִגּיעוֹת ְל ֵאזוֹר

ְבּ ַר ֲענָנָה ַחיִּים יוֹ ֵתר

עורך ראשי:
יגאל צדקא
yigal@hebrewtoday.com

חברי מערכת:
אבי גלבוע ,עמית גרינברג,
איילת גרנות ,יעקב כהן,
אילן אחירוני ,רונן גליק
רוייטרס

חוּלה,
ֲאגַם ַה ָ
נָחוֹת ַבּ ָמּקוֹם
וּמ ְמ ִשׁיכוֹת ַבּ ֶדּ ֶר.
ַ
בוּצה
ַבּ ְתּמוּנָהְ :ק ָ
ָאים
ֶשׁל ַשׂ ְקנ ִ
חוּלה.
ַבּ ֲאגַם ַה ָ
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מאת כתב ינשוף
ָשׁים ֶשׁ ַח ִיּים ְבּ ַר ֲע ָננָה,
ְל ִפי ֶמ ְח ָקר ֶשׁ ָע ָשׂה ִמ ְשׂ ַרד ַה ְבּ ִריאוּת ַבּזְּ ַמן ָהאַ ֲחרוֹןָ ,ה ֲאנ ִ
אַח ֶרת ָבּאָ ֶרץְ :כָּ 84-שׁ ִנים ִבּ ְמ ֻמ ָצּע.
יוֹתר ָשׁנִ ים ִמ ִיּ ְשׂ ְר ֵא ִלים ְבּ ָכל ִעיר ֶ
ַח ִיּים ֵ
וּכָ 81-שׁ ִנים ִבּ ְמ ֻמ ָצּע
אוֹ ֶרַ ה ַח ִיּים ְבּ ִי ְשׂ ָר ֵאל הוּא ְכָּ 80-שׁנָה ִבּ ְמ ֻמ ָצּע ִל ְג ָב ִרים ְ
ָשׁים.
ְלנ ִ
ֻחד.
אַחת ַה ְמּ ִדינוֹת ֶשׁ ָבּ ֶהן אוֹ ֶרַ ה ַח ִיּים אָרוִֹ בּ ְמי ָ
ִי ְשׂ ָר ֵאל ִהיא ַ
ָפּן.
עוֹלם נִ ְמ ֵצאת י ָ
ַבּ ָמּקוֹם ָה ִראשׁוֹן ָבּ ָ

ימה
ִשׂ ָר ֵאל ִהיא ְמדִינָה ַמ ְד ִה ָ
וָוארֶן בָּאפֶט :י ְ

www.hebrewtoday.com

עריכת לשון:
דפנה גלייזר-אמיר

גרפיקה:
נחמה לוין

מו"ל:
"גוד טיימס"  -הוצאה לאור
02-6437153
החלוץ  ,52ירושלים 96269

מחשבים ותכנות:
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אפט
עוֹלםִ .ל ְפנֵי ַכּ ֲח ִצי ָשׁנָה ָקנָה ָבּ ֶ
אפט הוּא ָה ִאישׁ ַה ֵשּׁ ִני ֶה ָע ִשׁיר ָבּ ָ
וָוא ֶרן ָבּ ֶ
ָליל.
ֶאת ִמ ְפ ָעל " ִי ְשׂ ָקר" ַה ִיּ ְשׂ ְר ֵא ִלי ֶשׁ ִנּ ְמ ָצא ַבּגּ ִ
אָהב ֶאת ַמה ֶשּׁ ָראָה.
אפט ְבּ ִי ְשׂ ָר ֵאל ְו ַ
יקּר ָבּ ֶ
חוֹדשׁ ֶשׁ ָע ָבר ִבּ ֵ
ַבּ ֶ
יע עוֹד
ַשׁ ִק ַ
ַחנוּ נ ְ
" ֲאנ ְ
אָמר
ַה ְר ֵבּה ְבּ ִי ְשׂ ָר ֵאל"ַ ,
אפטִ " .י ְשׂ ָר ֵאל ִהיא
ָבּ ֶ
ימה ,וְ יֵשׁ
ְמ ִדינָה ַמ ְד ִה ָ
ֻח ִדים.
ָשׁים ְמי ָ
ָבּהּ ֲאנ ִ
יתי ָכּאן ,א
ַמה ֶשּׁ ָר ִא ִ
יתי ְבּשׁוּם ָמקוֹם
ָר ִא ִ
עוֹלם".
אַחר ָבּ ָ
ֵ
רוייטרס
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ְצפוֹן קוֹרֵיאָה ַמ ְפ ִחידָה ֶאת ָהעוֹלָם
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שׂ ָתה * " ְצפוֹן
שׁ ִהיא ָע ְ
)אָטוֹמי( ֶ
ִ
ָהאוּ"ם ֶה ְחלִיט ְל ַה ֲענִישׁ ֶאת ְצפוֹן קוֹרֵיאָה ִבּ ְגלַל נִיסּוּי ַגּ ְר ִעינִי
אוֹמרִים בָּאוּ"ם *
שּׁהוּ"ְ ,
קוֹרֵיאָה ְמ ַס ֶכּנֶת ֶאת ָהעוֹלָם ,וַ ֲאנַ ְחנוּ ַחיָּיבִים ַל ֲעשׂוֹת ַמ ֶ
מאת יגאל צדקא

"מ ִדינָה א
מוֹק ָר ִטיתְ .
ְמ ִדינָה א ֶדּ ְ

ידה
ְמ ִדינַת ְצפוֹן קוֹ ֵריאָה ַמ ְפ ִח ָ

מוֹק ָר ִטית ִהיא ְמ ִדינָה ְמ ֻס ֶכּנֶת ִמ ְפּנֵי
ֶדּ ְ

בוּע ִיים ִהיא
עוֹלםִ .ל ְפנֵי ִכּ ְשׁ ַ
ֶאת ָה ָ

כּוֹח
אָדם ֶא ָחד ַבּ ַעל ַ
עוֹמד ָ
ֹאשׁהּ ֵ
ֶשׁ ְבּר ָ

)אָטוֹמי( ַבּ ַפּ ַעם
ִ
ַר ִעי ִני
ָע ְשׂ ָתה נִ יסּוּי גּ ְ

ַרב .הוּא יָכוֹל ַלעֲשׂוֹת ְדּ ָב ִרים ְבּ ִלי

ָה ִראשׁוֹנָהִ .היא ָע ְשׂ ָתה ֶאת ַהנִּ יסּוּי

ָשׁים ַבּ ְמּ ִדינָה ֶשׁלּוֹ
ְל ַב ֵקּשׁ ִאישּׁוּר ֵמ ֲאנ ִ

וּמ ִדינוֹת
אַרצוֹת ַה ְבּ ִרית ְ
אַף ַעל ִפּי ֶשׁ ְ

אוֹמ ִרים ָבּאוּ"ם.
ֻלּם"ְ ,
וּל ַס ֵכּן ֶאת כּ ָ
ְ

אוֹתהּ ֶשׁא
עוֹלם ִהזְ ִהירוּ ָ
ֲחרוֹת ָבּ ָ
אֵ

ִבּ ְצפוֹן קוֹ ֵריאָה יֵשׁ גַּם עֲנִ ִיּים ַר ִבּים,

ַלעֲשׂוֹת זֹאת.

אַַ ל ְמרוֹת זֹאת ַה ֶמּ ְמ ָשׁ ָלה ַה ְצּפוֹן

ָבּאוּ"ם ֶה ְח ִליטוּ ְל ַהעֲנִ ישׁ ֶאת ְצפוֹן

מוֹציאָה ַה ְר ֵבּה ְמאוֹד ֶכּ ֶסף
קוֹ ֵריאָנִ ית ִ

קוֹ ֵריאָה ַעל ָכְּ .ל ִפי ַה ַה ְח ָל ָטה,

ַר ִעי ִני ְוא עוֹ ֶז ֶרת ָל ֶהם.
ֶשׁק גּ ְ
ַעל נ ֶ

ַפ ִסיקוּ ִל ְמכּוֹר
עוֹלם י ְ
ְמ ִדינוֹת ָה ָ

ָפּןַ ,ה ְשּׁ ֵכנוֹת ֶשׁל ְצפוֹן קוֹ ֵריאָה,
ִסין ְוי ָ

מוּצ ִרים ַר ִבּים.
ַלקּוֹ ֵריאָנִ ים ָ

עוֹשׂה.
ֻמ ְדאָגוֹת ְמאוֹד ִמ ַמּה ֶשׁ ִהיא ָ
מפגינים נגד צפון קוריאה

ָצ ִריִ לזְ כּוֹר ֶשׁ ְצּפוֹן קוֹ ֵריאָה ִהיא

ְרוּשׁ ַליִם:
ַצ ֲעדַת י ָ

רוייטרס

ֵמירוֹץ סוּסִים רִאשׁוֹן
ִשׂ ָר ֵאל
ְבּי ְ

שׁל ַחג ַהסֻּכּוֹת
ָה ֵאירוּ ַע ַה ֶמּ ְר ָכּזִי ֶ

מאת אילן צדקא

מאת כתב ינשוף
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סּוּסים
ְבּ ַחג ַה ֻסּכּוֹת ֶנ ֱע ַרֵ מירוֹץ ַה ִ

ֲדת
שׁוּבים ֶשׁ ָבּ ֶהם ָהיָה ַצע ַ
אַחד ַה ֲח ִ
ירוּעים ָהיוּ ְבּ ִי ְשׂ ָר ֵאל ְבּ ַחג ַה ֻסּכּוֹתַ .
אַל ֵפי ֵא ִ
ְ

ָה ִראשׁוֹן ְבּ ִי ְשׂ ָר ֵאלְ ,בּ ִקיבּוּץ נִ יר

ישּׁוּבים
רוּשׁ ַל ִים ִמ ַכּ ָמּה ִי ִ
ָשׁים ִה ְת ִחילוּ ִל ְצעוֹד ְל ִכיוּוּן ְי ָ
אַל ֵפי ֲאנ ִ
רוּשׁ ַל ִיםְ .
ְי ָ

חוֹב ִבים ַר ִבּים
יפהְ .
ָפה ֶשׁ ְלּיַד ֵח ָ
יֶ

ירוּשׁ ַל ִיםֵ ,הם ָצעֲדוּ ָבּ ְרחוֹבוֹת
ירוּשׁ ַל ִיםְ .כּ ֶשׁ ֵהם ִה ִגּיעוּ ִל ָ
ֶשׁנִּ ְמ ָצ ִאים ִמחוּץ ִל ָ

סוּסים ִה ִגּיעוּ ִל ְראוֹת
רוֹצי ִ
ֶשׁל ֵמ ֵ

עוֹלם.
ָירים ִמ ָכּל ָה ָ
ֲדים ָהיוּ גַּם ַתּיּ ִ
אשׁ ִיּים ֶשׁ ָלּהֵּ .ח ֶלק ֵמ ַהצּוֹע ִ
ָה ָר ִ

ֶאת ַה ֵמּירוֹץ .גַּם ַמ ְפ ִגּי ִנים ַר ִבּים
ִה ִגּיעוּ ַל ֵמּירוֹץ ְכּ ֵדי ְל ַה ְפ ִגּין נ ְֶגדּוֹ.
פּוֹג ִעים ַבּ ְבּ ִריאוּת
סוּסים ְ
ירוֹצי ִ
"מ ֵ
ֵ
אָמרוּ.
סּוּסים"ֵ ,הם ְ
ֶשׁל ַה ִ

ליִם
שַׁ
רכַּזיְרוּ ָ
מְ
בֶּ
עדָה ְ
צָּ
בְּ
תּפִים ַ
תְּ
שַׁ
מְ
ִ
ינשוף 4

רוייטרס

רוייטרס

ִירוּשׁ ַליִם רוֹ ִצים לָנוּ ַח ֵמ ַה ַחגִּים
בּ ָ
מאת יגאל צדקא
ֲבל ֵהם גַּם
ֲבים ְמאוֹד ֶאת ַה ַח ִגּים ,א ָ
רוּשׁ ְל ִמים אוֹה ִ
ַה ְיּ ָ
יפים ֵמ ֶהם.
ִמ ְת ַע ְיּ ִ
יפּוּרים ְרחוֹבוֹת
ָמים ֶשׁ ִלּ ְפנֵי רֹאשׁ ַה ָשּׁנָה וְ יוֹם ַה ִכּ ִ
ַבּיּ ִ
רוּשׁ ַל ִים ִמ ְת ַמ ְלּ ִאים ִי ְשׂ ְר ֵא ִלים ִמ ָכּל ָהאָ ֶרץ ֶשׁ ָבּ ִאים
ְי ָ
ֶסת ֶשׁ ָבּ ִעיר.
"סּ ִליחוֹת" ְבּ ָב ֵתּי ַה ְכּנ ֶ
ילּת ַה ְ
מוֹע ֶאת ְתּ ִפ ַ
ִל ְשׁ ַ
ֱמרוֹת ְבּ ֶא ְמ ַצע
ַה ְתּ ִפילּוֹת ָה ֵא ֶלּה ֶנא ָ
מוֹע
ַה ַלּ ְי ָלה ,וְ ַה ִיּ ְשׂ ְר ֵא ִלים ֶשׁ ָבּ ִאים ִל ְשׁ ַ
רוּשׁ ְל ִמים ִלישׁוֹן.
יעים ַל ְיּ ַ
אוֹתןַ ,מ ְפ ִר ִ
ָ
עוֹשׂים ַתּהֲלוּכוֹת
אַחר ָכְּ ,בּ ַחג ַה ֻסּכּוֹת ִ
ַ
ָירים
ירוּשׁ ַל ִיםִ .י ְשׂ ְר ֵא ִלים ְו ַתיּ ִ
ַרבּוֹת ִבּ ָ
יעים ָל ִעיר ְכּ ֵדי ְל ִה ְשׁ ַתּ ֵתּף
ַר ִבּים ַמ ִגּ ִ
ַבּ ַתּהֲלוּכוֹת ָה ֵא ֶלּה ֶשׁ ֶנּ ֱע ָרכוֹת ְבּ ֶמ ְר ַכּז
דוֹלים,
"ה ְפּ ָק ִקים ְבּ ַחג ַה ֻסּכּוֹת ְגּ ִ
ָה ִעירַ .
קוּעים ָבּ ֶהם ְבּ ֶמ ֶשָׁ שׁעוֹת",
ַחנוּ ְתּ ִ
ַו ֲאנ ְ
רוּשׁ ְל ִמים.
אוֹמ ִרים ַה ְיּ ַ
ְ
רוּשׁ ְל ִמים
וְ ִאם זֶה א ַמ ְס ִפּיקֵ ,ח ֶלק ֵמ ַה ְיּ ַ

בּוֹנִ ים ֶאת ַה ֻסּכּוֹת ֶשׁ ָלּ ֶהם ַעל ַה ִמּ ְד ָרכוֹתִ ,בּ ְמקוֹמוֹת
ָשׁים ַלעֲבוֹר.
יעים ָל ֲאנ ִ
ֶשׁ ַמּ ְפ ִר ִ
ל-כַּ ה ְר ֵבּה
וּשׂ ֵמ ִחים ֶשׁ ָכּ ָ
ֲבים ֶאת ַה ַח ִגּים ְ
ַחנוּ אוֹה ִ
" ֲאנ ְ
ֲבים
ַחנוּ גַּם אוֹה ִ
ֲבל ֲאנ ְ
ירוּשׁ ַל ִים .א ָ
ָשׁים ָבּ ִאים ְל ַב ֵקּר ִבּ ָ
ֲאנ ִ
אוֹמ ִרים
קוּפת ַה ַח ִגּים"ְ ,
וּשׂ ֵמ ִחים ְכּ ֶשׁ ִנּ ְג ֶמ ֶרת ְתּ ַ
ֶשׁ ֶקט ְ
רוּשׁ ְל ִמים.
ַה ְיּ ַ

סוכות בשכונת מאה שערים בירושלים

שׁנֶּה ֶאת ָפּנָיו
שׁוּק ַמ ֲחנֶה יְהוּדָה ְמ ַ
מאת איילת גרנות
יוֹתר
ָוקים ַה ְמּ ֻפ ְר ָס ִמים ְבּ ֵ
אַחד ַה ְשּׁו ִ
ירוּשׁ ַל ִים הוּא ַ
הוּדה ֶשׁ ִבּ ָ
שׁוּק ַמ ֲחנֶה ְי ָ
ָבּאָ ֶרץ.
ָדים ֶשׁל
קוּפה ָהאַ ֲחרוֹנָהַ ,השּׁוּק ְמ ַשׁנֶּה ֶאת ָפּנָיוַ .בּשּׁוּק נִ ְפ ְתּחוּ ֲחנֻיּוֹת ְבּג ִ
ַבּ ְתּ ָ
יוֹק ָרה.
ְמ ַע ְצּ ִבים וְ ֵכן ִמ ְסעֲדוֹת ְ
אוֹמ ִרים
יעים ֵא ָליו ִבּ ְג ַלל זֶה"ְ ,
יוֹתר ְצ ִע ִירים ַמ ִגּ ִ
"השּׁוּק ְמ ַשׁנֶּה ֶאת ָפּנָיו ,וְ ֵ
ַ
ָדים".
יוֹק ָרה וְ ִל ְקנוֹת ְבּג ִ
ֲבים ֶלאֱכוֹל ְבּ ִמ ְסעֲדוֹת ְ
ירים אוֹה ִ
"ה ְצּ ִע ִ
ַהסּוֹ ֲח ִריםַ .
יעים ַלשּׁוּק.
ָירים ַר ִבּים ַמ ִגּ ִ
גַּם ַתּיּ ִ
ֵהם קוֹנִ ים בּוֹ ַמזְ ָכּרוֹת וְ גַם ֵפּירוֹת
ֻח ִדים.
וִ י ָרקוֹת ְמי ָ
יפּ ָצה ַבּ ָשּׁנִ ים
רוּשׁ ַל ִים ִשׁ ְ
יריַּית ְי ָ
ִע ִ
ָשׁים
ָהאַ ֲחרוֹנוֹת ֶאת ַהשּׁוּקַ ,ו ֲאנ ִ
חוֹשׁ ִבים ֶשׁהוּא ָה ַפַ לשּׁוּק
ַר ִבּים ְ
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יוֹתר ָבּאָ ֶרץ.
ָפה ְבּ ֵ
ַהיּ ֶ

רוייטרס
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Listen to the
"Yanshuf" articles
!on a CD
"Each issue of "Yanshuf
 comes with a CDso you can hear all the
articles in that issue.
With this CD option you
can expand your Hebrew
knowledge, extend your
Hebrew vocabulary
and improve your
pronunciation.
Available at
www.hebrewtoday.com
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מדע ומחשבים

בעריכת אבי גלבוע

ְמכוֹנִית ִעם רֵי ַח ֶ
שׁל ָפלָאפֶל

14

יוֹ ֵתר וְיוֹ ֵתר י ְ
ִשׂ ְר ֵאלִים ִמ ְ
שׁ ַתּ ְמּ ִ
שׁים בּ ֶ
ְשׁ ֶמן ַמ ֲאכָל בּ ְ
ַמּכוֹנִיּוֹת
ֶ
שׁ ָלּ ֶהם בּ ְ
ִמקוֹם ְבּ ֶדלֶק * זֶה חוֹסֵֶ כּסֶף וְטוֹב ְל ֵאיכוּת ַה ְסּבִיבָה *

ַה ָצּבָא ָהאוֹ ְס ְט ָרלִי
יוֹ ֵצא ְל ִמ ְל ָח ָמה
בְַּ ...ק ְרפָּדוֹת
מאת אבי גלבוע
ַה ָצּ ָבא ָה ְ
אוֹס ְט ָר ִלי ִק ֵ
יבּל ָלאַ ֲחרוֹנָה
ְמ ִשׂ ָ
ימה ְמי ֶ
ֻח ֶדת – ְל ִה ָ
ילּ ֵחם
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ְבּ ַק ְר ָפּדוֹתְ .מד ָ
ֻבּר ְבּ ַק ְר ָפּדוֹת
ְ
אַר ִסיּוֹת ִבּ ְמי ָ
ֻחדֶ ,שׁ ִמּ ְת ָק ְרבוֹת
ַלא ִ
ֲזוֹרים ֶשׁ ָבּ ֶהם גּ ִ
ָרים ֲאנ ִ
ָשׁים.

רוייטרס

מאת עמית גרינברג
ְמ ִדינַת ִי ְשׂ ָר ֵאלְ ,כּמוֹ ְמ ִדינוֹת א ֵ
ֲחרוֹת
ָבּ ָ
עוֹלםְ ,מנ ָ
ַסּה ִל ְמצוֹא ִפּ ְתרוֹן ַלע ִ
ֲליַּית
ַה ְמּ ִחיר ֶשׁל ַה ֶדּ ֶלקַ .
אַחד ַה ִפּ ְתרוֹנוֹת

ָ
אוּלםַ ,
אַחת ַה ְבּ ָעיוֹת ְבּ ִשׁימּוּשׁ
ְבּ ֶשׁ ֶמן ֶשׁ ֵה ִכינוּ בּוֹ ָפ ָל ֶ
אפל אוֹ ְשׁנִ ְ
יצל
ְ
)כּ ִת ָ
יתה( ,הוּא ָה ֵר ַ
יחְ .
"כּ ֶשׁ ֲא ִני ֵ
נוֹס ַע
ִבּ ְמכוֹ ִנית ֶשׁיֵּשׁ ָבּהּ ִ
"בּ ִ
יוֹ-דּיזֶל" ,אֲנִ י

הוּא ֶדּ ֶלק ַהנִּ ְק ָרא ִ
"בּ ִ
יוֹ-דּיזֶל"ֶ .דּ ֶלק
זֶה ָעשׂוּי ִמ ַשּׁ ְמנֵי ַמא ָ
ֲכל שׁוֹנִ ים

ֵמ ִר ַ
יח ָכּל ַה ְזּ ַמן ֵר ַ
יח ֶשׁל ָפ ָל ֶ
אפל אוֹ
ֶשׁל ְשׁ ִנ ְ
יצל ָט ִעים .זֶה ְמ ַשׁגּ ַ
ֵע ִ
אוֹתי,
ַואֲנִ י ַמ ְת ִחיל ִל ְהיוֹת ָר ֵעב"ֵ ,
אוֹמר

ֶשׁכּ ָ
ֻלּנוּ ַמ ִכּ ִירים ְכּגוֹן ֶשׁ ֶמן ַח ָמּ ִניּוֹת,
ֶשׁ ֶמן סוֹיָה וְ עוֹדַ .ה ֶדּ ֶלק ַהזֶּה נ ְ
ֶח ָשׁב
ְלנ ִ
ָקי ֵ
יוֹתר ְוזוֹל ֵ
יוֹתרַ .ה ִ
"בּ ִ
יוֹ-דּיזֶל"

ֵע ָרן ְבּ ָל ְ
אוּשׁ ֵט ְייןִ ,י ְשׂ ְר ֵא ִלי ֶשׁנּ ְ
ֶח ָשׁב
ְל ֻמ ְמ ֶחה ְבּ ִע ְניַין ַה ִ
"בּ ִ
יוֹ-דּיזֶל".

גַּם טוֹב ַל ְמּכוֹ ִנית ְו ֵ
שׁוֹמר ַעל ַה ָמּ ַ
נוֹע.
ָלאַ ֲחרוֹנָהֶ ,ה ְח ִל ָ
יטה ֶמ ְמ ֶשׁ ֶלת ִי ְשׂ ָר ֵאל
ְל ֵ
עוֹדד ֶאת ַה ִשּׁימּוּשׁ ְבּ ֶד ֶלק ַה ִ
"בּיוֹ-

"א ָ
ֲבל ְבּ ָכל זֹאתְ ,כּ ַדאי ִלי ְל ִה ְשׁ ַתּ ֵמּשׁ
בּוֹ ִמ ְפּנֵי ֶשׁ ֲא ִני ֵ
חוֹסַ ה ְר ֵבּה ֶכּ ֶסף.
ִבּ ְמקוֹם ָל ֶל ֶכת ְל ַת ֲחנַת ֶדּ ֶלק ,אֲנִ י

ִדּיזֶל".
ְבּ ִי ְשׂ ָר ֵאל יֵשׁ ֲאנ ִ
ָשׁים ֶשׁ ְכּ ָבר
ִמ ְשׁ ַתּ ְמּ ִשׁים ַבּ ֶדּ ֶלק ַהזֶּהֵ .הם ְמ ַק ְבּ ִלים

ֵ
הוֹלַ ל ֲחנֻיּוֹת ָפ ָל ֶ
אפלַ .ה ְ
מּוֹכ ִרים
ְשׂ ֵמ ִחים ָל ֵתת ִלי ֶאת ַה ֶשּׁ ֶמן ַה ְמּ ֻשׁ ָמּשׁ
ֶשׁ ָלּ ֶהםְ ,
וּב ֶע ֶצם כּ ָ
ֻלּנוּ ַמ ְר ִו ִ
ויחים".
ִבּ ְמקוֹמוֹת ַר ִבּים ָבּ ָ
עוֹלם ְמג ְ
ַדּ ִלים

ֶשׁ ֶמן ַמא ָ
ֲכל ְמ ֻשׁ ָמּשׁ ֵמ ֲחנֻיּוֹת ָפ ָל ֶ
אפל
אוֹ ִמ ִמּ ְס ָעדוֹת ִ
וּמ ְשׁ ַתּ ְמּ ִשׁים בּוֹ
ַל ְמּכוֹנִ יּוֹת ֶשׁ ָלּ ֶהם.
ָ
אוֹתם ִי ְשׂ ְר ֵא ִלים ְ
חוֹס ִכים ֶכּ ֶסף ַרב
ְוגַם עוֹ ְז ִרים ִל ְשׁמוֹר ַעל
ֵאיכוּת ַה ְסּ ִב ָ
יבה.
ינשוף 6

ִתּי ָרס ִבּ ְמי ָ
ֻחד ְכּ ֵדי ַלעֲשׂוֹת ִמ ֶמּנּוּ
ֶדּ ֶלק ִל ְמכוֹ ִניּוֹת .זֹאת ְכּ ֵדי ְלנַסּוֹת
ִל ְפתּוֹר ֶאת ַה ְבּ ָעיָה ֶשׁל ַה ֶדּ ֶלק ָה ָר ִגיל,
ֶשׁ ְמּ ִחירוֹ א ַמ ְפ ִסיק ַלעֲלוֹת.

ָה ֶא ֶרס ֶשׁל ַה ַקּ ְר ָפּדוֹת ָה ֵא ֶלּה ְמ ֻס ָכּן
ְבּ ֵ
יוֹתר .הוּא יָכוֹל ַלהֲרוֹג ָכּל ַבּ ַעל
ַח ִיּים ֶשׁיּ ַ
ֹאכל ֶאת ַה ַקּ ְר ָפּ ָדה.
ַה ֲח ָשׁשׁ ֶשׁל ָה ְ
אוֹס ְט ָר ִלים הוּא
ֶשׁגַּם ְבּנֵי ָ
אָדם ִי ָ
יפּ ְגעוּ ֵמ ַה ַקּ ְר ָפּדוֹת,
ְבּ ִע ָ
יקּר ְי ָל ִדים ֶשׁ ְיּנַסּוּ ָלג ַ
ַעת ָבּ ֶהן ִכּי
ֵהם א ְ
יוֹד ִעים ֶשׁ ֵהן ְמ ֻס ָכּנוֹת.
אָ
ֲבל ַה ְבּ ָעיָה ִהיא ֶשׁ ַעד ְל ֶרגַע זֶה,
ַבּ ָצּ ָבא ָה ְ
אוֹס ְט ָר ִלי א ְ
יוֹד ִעים
ְבּ ִדיּוּק ֵאיְ ל ִה ָ
ילּ ֵחם ַבּ ַקּ ְר ָפּדוֹת
ָה ֵא ֶלּה...

רוייטרס

איש צבא אוסטרלי וקרפדה

כתבו
לעורך "ינשוף"!
החלוץ  52ירושלים 96269
yigal@hebrewtoday.com

ִשׂ ְר ֵאלִי ִמ ְת ַרגֵּל
ַה ִטּי ְגרִיס ַהיּ ְ
ָשׁים ִבּנְיוּ-זִי ָלנְד
ַל ַחיִּים ַה ֲחד ִ
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מאת איילת גרנות
ילנְ ד.
חוֹדשׁ ִל ְניוִּ -ז ָ
ארי ְבּ ִי ְשׂ ָר ֵאלָ ,ע ַבר ִל ְפנֵי ְכּ ֶ
נּוֹלד ַבּ ָסּ ָפ ִ
ִט ְיג ִריס ֶשׁ ָ
יבּהִ :ל ְמצוֹא ַל ִטּ ְיג ִריס ַה ִיּ ְשׂ ְר ֵא ִלי ַבּת זוּג.
ַה ִסּ ָ
עוֹשׂים
יבּה ֶשׁ ִ
יסים .זוֹ ַה ִסּ ָ
עוֹלם ַח ִיּים ַרק ְכִּ 450-ט ְיג ִר ִ
ְבּ ָכל ָה ָ
עוֹלם.
יסים ָבּ ָ
ל-כְּ ל ַה ְג ִדּיל ֶאת ִמ ְס ַפּר ַה ִטּ ְיג ִר ִ
דוֹלים ָכּ ָ
ֲמ ִצּים ְגּ ִ
ַמא ַ
ארי ָבּאָ ֶרץ.
הוֹרים ֶשׁל ַה ִטּ ְיג ִריס ַה ִיּ ְשׂ ְר ֵא ִלי ִנ ְשׁאֲרוּ ַבּ ָסּ ָפ ִ
ַה ִ
יסים
יוֹלידוּ עוֹד ִט ְיג ִר ִ
ארי ְמ ַקוֶּוה ֶשׁ ֵהם ִ
ֶצוֶות ַה ְמּ ַט ְפּ ִלים ַבּ ָסּ ָפ ִ
"צ ָבּ ִרים".
ַ

רוייטרס

עוֹשׂה ְכּ ֵאב רֺאשׁ
רֺאשׁ ָה ַעיִן ָ
ְתוֹשׁבֵי ְפּרָאג
ל ָ
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מאת עמית גרינברג
יטה ְל ַכ ֵבּד ֶאת ָה ִעיר רֹאשׁ ָה ַע ִין ִמ ִיּ ְשׂ ָר ֵאלִ .היא ָק ְראָה
יריַּית ְפּ ָראג ֶה ְח ִל ָ
ִע ִ
דוֹלים ֶשׁ ָבּ ִעיר ַעל ֵשׁם ָה ִעיר ַה ִיּ ְשׂ ְר ֵא ִלית "רֹאשׁ ָה ַע ִין".
אר ִקים ַה ְגּ ִ
אַחד ַה ַפּ ְ
ְל ַ
ֲבל ְלאַ ְנ ֵשׁי ְפּ ָראג יֵשׁ ְבּ ָעיָהָ .ק ֶשׁה ָל ֶהם
ְלאַנְ ֵשׁי רֹאשׁ ָה ַע ִין זֶה ָכּבוֹד גָּדוֹל ,א ָ
ילּים "רֹאשׁ ָה ַע ִין".
לוֹמר ֶאת ַה ִמּ ִ
ַ
רוֹצים
יריָּיה ְל ַשׁנּוֹת ֶאת ַה ֵשּׁםְ .בּ ִע ִיריַּית ְפּ ָראג ִ
יקּשׁוּ ֵמ ָה ִע ִ
ַר ִבּים ֵמ ֶהם ִבּ ְ
ָשׁים
טוּחים ֶשׁ ָה ֲאנ ִ
ַחנוּ ְבּ ִ
ֲבל ֲאנ ְ
יקּח ְק ָצת ְז ַמן ,א ָ
ְל ַה ְשׁ ִאיר ֶאת ַה ֵשּׁםִ " .י ָ
אוֹמ ִרים ָבּ ִע ִיריָּיה.
לוֹמר 'רֹאשׁ ָה ַע ִין'"ְ ,
ִי ְת ַר ְגּלוּ ַ

ראש ממשלת צ'כיה נואם בפראג

רוייטרס

ֲאסִירִים
ִשׂ ָר ֵאל:
ְבּי ְ
רוֹ ִצים ְגּלִידָה
שׁ ֵבּ ִצים
וְ ַת ְ
מאת רונן גליק
ירים ְבּ ִי ְשׂ ָר ֵאל
ֲס ִ
ִנ ְד ֶמה ֶשׁ ָהא ִ
יטנָה.
חוֹשׁ ִבים ֶשׁ ֵהם ִה ִגּיעוּ ְל ַק ְי ָ
ְ
ַבּ ְזּ ַמן ָהאַ ֲחרוֹן ִה ְת ַפּ ְר ֵסם ֶשׁ ְבּ ֶכ ֶלא
ֲס ִירים
יקּשׁוּ ָהא ִ
ִבּ ְב ֵאר ֶשׁ ַבע ִבּ ְ
ְל ַק ֵבּל ִעיתּוֹנִ ים ֶשׁיֵּשׁ ָבּ ֶהם
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ַתּ ְשׁ ֵבּ ִציםְ ,וגַם ְגּ ִלידוֹת.
ָעים
רוֹצים ֶשׁ ִיּ ְהיֶה ָלנוּ נ ִ
ַחנוּ ִ
" ֲאנ ְ
ֲס ִירים.
אָמרוּ ָהא ִ
יוֹתר ַבּ ַקּ ִיץ"ְ ,
ֵ
יקּשׁוּ
ֲח ִרים ִבּ ְ
ְבּ ָב ֵתּי ֶכּ ֶלא א ֵ
דוֹלים.
ירים ָמ ַס ֵכּי ֶט ֶלוִ ויזְ יָה ְגּ ִ
ֲס ִ
ָהא ִ
ֲלים ֶשׁל ָבּ ֵתּי ַה ֶכּ ֶלא א
ַה ְמּ ַנה ִ
ֲס ִירים ֶאת ַמה
מוּכ ִנים ָל ֵתת ָלא ִ
ָ
"ל ְהיוֹת ַבּ ֶכּ ֶלא זֶה
יקּשׁוִּ .
ֶשּׁ ִבּ ְ
אוֹמ ִרים" ,א ְפּ ָרס".
עוֹנֶשׁ"ֵ ,הם ְ
ינשוף 7

סיפורים מכאן ומשם ומכל העולם

זהירות! חרקים על הקיר

ג'ניפר אנגוס היא אמנית
קנדית שעושה יצירות אמנות
מבדים.
בתערוכת בדים בטורונטו
עשתה ג'ניפר כ15,000-
דוגמאות של חרקים מבד
והציגה אותם על קיר.
החרקים הודבקו לקיר
באמצעות סיכות .הם היו יפים
כל-כך עד שחלק מהמבקרים
בתערוכה חשבו שמדובר
בחרקים אמיתיים.
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רוייטרס

כובע מתוק במיוחד

השוקולד הוא אחד המאכלים
האהובים ביותר והנאכלים
ביותר בעולם .אולם ,בשנים
האחרונות אנשים מנסים
לאכול פחות שוקולד מפני
שהוא משמין.
אבל ,מפעלי השוקולד ,כמובן,
רוצים שנקנה כמה שיותר
שוקולד .לכן ,בכל שנה הם
עושים כנס שבו הם מדברים
על שוקולד ומחפשים דרכים
חדשות למכור אותו.
בכנס האחרון ,שהיה
בניו-יורק ,הציגה דוגמנית
כובע שכמעט כולו עשוי
משוקולד .רק חבל שהכובע
הזה אינו למכירה...
ינשוף 8
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נשיקה
בגן החיות שבסין
מודאגים מכך שחיות
רבות נעלמות בטבע.
גם ציפורים רבות
נעלמות מהטבע,
ובעיקר תוכים.
הסינים מתעניינים
במיוחד בתוכים.
כדי להגן עליהם,
הם מגדלים אותם
בגני חיות ,ואחר כך
הם משחררים אותם
לטבע.
בתמונה :ילדה מקבלת
נשיקה מתוכי.
לא נראה שהיא אוהבת
את זה במיוחד.

מאת כתבי רוייטרס ברחבי העולם

פירמידה של
חיילים
22

רוייטרס

צבעונית
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יחידת האופנוענים של צבא הודו היא
יחידה שהודים רבים רוצים להיות
בה .הצבא ההודי משתמש באופנועים
בעיקר באזור הגבול עם פקיסטאן,
שעמה יש להם יחסים לא טובים.
בתמונה :חיילים הודים מראים מה הם
יודעים לעשות על האופנועים.
את ההצגה הזו הם עשו לציון  35שנה
למלחמה עם פקיסטאן.

הקרקס הסיני מציג
נראה אתכם עושים את זה.
לוקחים כיסאות מהמטבח
ועושים מגדל כזה גבוה.
טוב ,אנחנו יודעים שאתם לא
יכולים לעשות את זה ,אבל
בקרקס הסיני עושים זאת
ואפילו בקלות .בקרקס הלאומי
הסיני יש  60אקרובטים
שעושים תרגילים קשים ביותר.
בהופעה שלהם נראה שהם
עושים הכול בקלות ,אך צריך
לזכור שהם מתאמנים על
התרגילים במשך שנים רבות.
הקרקסים הסיניים הפכו
למבוקשים בעולם מכיוון
שהם מרשימים מאוד וגם מפני
שאנשים מתנגדים יותר ויותר
לקרקסים שבהם יש בעלי חיים.
23
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ינשוף 9

סיפור קצר

ִלכְעוֹס וּ ְל ַה ְפסִיד

24

ְל ִאישׁ ֶא ָחד ָהיָה ִמ ְפ ָעל גָּדוֹלְ .בּ ָכל
ֲלים ֶשׁלּוֹ
עוֹבר ֵבּין ַהפּוֹע ִ
יוֹם הוּא ָהיָה ֵ
וּמי א .הוּא
עוֹבד ִ
ְכּ ֵדי ִל ְראוֹת ִמי ֵ
עוֹבדוֹת
ֶנ ֱהנָה ִל ְראוֹת ֶאת ַה ְמּכוֹנוֹת ְ
ִבּ ְמ ִהירוּת .הוּא ֶנ ֱהנָה ִל ְראוֹת ֶאת
עוֹב ִדים ָכּל ַהזְּ ַמןְ ,בּ ִלי
ֲלים ֶשׁלּוֹ ְ
ַהפּוֹע ִ
אַחת.
ֲפילּוּ ַדּ ָקּה ַ
נוּח א ִ
ָל ַ
עוֹמד
יוֹם ֶא ָחד ,הוּא ָראָה ָבּחוּר ָצ ִעיר ֵ
ָרוּע ִמזֶּה,
עוֹבד .גּ ַ
אַחת ַה ִפּינּוֹת וְ א ֵ
ְבּ ַ
ישּׁן .זֶה ִה ְר ִגּיז אוֹתוֹ
הוּא ָע ַמד וְ ִע ֵ
ֻלּם ָע ְבדוּ וְ ִהזִּ יעוּ ,וְ ִאילּוּ
ְמאוֹד .כּ ָ
ַה ָבּחוּר ַהזֶּה ָע ַמד ְס ָתם ָכּ וְ א ָע ַבד.
נִ יגַּשׁ ֵא ָליו ַבּ ַעל ַה ִמּ ְפ ָעל וְ ֵה ֵחל ִל ְצעוֹק.

דוֹלה
ילה ְגּ ָ
הוֹציא ַבּ ַעל ַה ִמּ ְפ ָעל ֲח ִב ָ
ִ
לוֹשׁת
ֶשׁל ֶכּ ֶסף ֵמ ַה ִכּיס ֶשׁלּוָֹ ,ס ַפר ְשׁ ֶ
"קח ֶאת
ָתן ַל ָבּחוּרַ .
ֲל ִפים ְשׁ ָק ִלים ְונ ַ
אָ
חוֹדשׁ ַהזֶּה ְו ִת ְס ַתּ ֵלּק
ַה ַמּ ְשׂכּוֹ ֶרת ֶשׁל ַה ֶ
אוֹת
רוֹצה ִל ְראוֹת ְ
ִמ ָכּאןֲ .א ִני א ֶ
ַבּ ִמּ ְפ ָעל ַהזֶּה שׁוּבֶ .שׁא ָתּ ִעיז ַל ְחזוֹר
ְל ָכאן עוֹד ַפּ ַעם".
וּל ַה ְס ִבּיר ְל ַב ַעל
יסּה ַה ָבּחוּר ְל ַד ֵבּר ְ
ִנ ָ
מוּכן
ַה ִמּ ְפ ָעל ַמ ֶשּׁהוּ ,אַ הוּא א ָהיָה ָ
"תּעֲזוֹב ֶאת ַה ָמּקוֹם,
מוֹע אוֹתוַֹ .
ִל ְשׁ ַ
אוֹת
מוֹע ְ
רוֹצה ִל ְשׁ ַ
ָשׁ ַמ ְע ָתּ?! אֲנִ י א ֶ
ְו ֶאת ַה ֶה ְס ֵבּ ִרים ֶשׁ ְלֶּ .את ַמה ֶשּׁאֲנִ י
רוֹאה ,א ָצ ִריְ ל ַה ְס ִבּירָ .תּעוּף ִמ ָכּאן
ֶ

ויח
אַתּה ַמ ְרוִ ַ
"תּ ִגּיד ִליַ ,כּ ָמּה ֶכּ ֶסף ָ
ַ
חוֹדשׁ?" ָשׁאַל אוֹתוֹ.
ְבּ ֶ
ַריָה
יבּה ֶאת ַה ִסּיג ְ
נִ ְב ַהל ַה ָבּחוּרִ ,כּ ָ
לוֹשׁת
ויח ְשׁ ֶ
אָמר" :אֲנִ י ַמ ְרוִ ַ
ִבּ ְמ ִהירוּת וְ ַ
חוֹדשׁ ,אֲדוֹנִ י".
ֲל ִפים ְשׁ ָק ִלים ְבּ ֶ
אָ

ִמיָּד"ָ ,צ ַעק.
ָל ַקח ַה ָבּחוּר ֶאת ַה ֶכּ ֶסף ְו ָעזַב
ֶאת ַה ִמּ ְפ ָעל.
ַהל
יע ַל ָמּקוֹם ְמנ ֵ
אַחר ָשׁ ָעהְ ,כּ ֶשׁ ִה ִגּ ַ
ְל ַ
יפּר לוֹ ַבּ ַעל ַה ִמּ ְפ ָעל ֶאת
ֲבוֹדהִ ,ס ֵ
ָהע ָ

ֶשׁק!
ִמכּוֹר ְכּלֵי נ ֶ
ַה ְפסִיקוּ ל ְ

ֹאמר ִליֵ ,אי
ַה ִסּיפּוּר ְו ָשׁאַל אוֹתוֹ" :תּ ַ
ֲבוֹדה?
יבּ ְלנוּ ַבּ ְט ָלן ְו ַע ְצ ָלן ָכּזֶה ָלע ָ
ִק ַ
ֲמין ֶשׁ ֶא ָחד ָכּזֶה ָע ַבד
ֲא ִני א ַמא ִ
אָמר.
ֶא ְצ ֵלנוּ"ַ ,
ֲבוֹדה ְבּ ַב ַעל ַה ִמּ ְפ ָעל
ַהל ָהע ָ
ִה ִבּיט ְמנ ֵ
ית ְק ָצת.
חוֹשׁב ֶשׁ ָטּ ִע ָ
אָמר" :בּוֹסֲ ,א ִני ֵ
ְו ַ
ָה ִאישׁ ַהזֶּה ְכּ ָלל א ָע ַבד ֶא ְצ ֵלנוּ .הוּא
יצה".
יח ֶשׁל ַה ִפּ ָ
ַה ָשּׁ ִל ַ
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מאת אבי גלבוע
ָשׁים
תּוֹפ ָעה ֶשׁ ָבּהּ ַל ֲאנ ִ
ילּ ֵחם ַבּ ָ
אָדם ֶה ְח ִליט ְל ִה ָ
ֶס ִטי" ִלזְ כֻיּוֹת ָה ָ
"אָמנ ְ
ִא ְרגּוּן ְ
יבּה.
וּמ ְשׁ ַתּ ְמּ ִשׁים ָבּ ֶהם ְבּ ִלי ִס ָ
ֶשׁק ִ
ָשׁים קוֹנִ ים ְכּ ֵלי נ ֶ
ֶשׁקֲ " .אנ ִ
ַר ִבּים יֵשׁ ְכּ ֵלי נ ֶ
ֲח ִרים ְו ִל ְפ ָע ִמים גַּם ְבּ ַע ְצ ָמם ְבּ ִלי ֶשׁ ִה ְת ַכּוְּ ונוּ ְל ָכ,"
ָשׁים א ֵ
פּוֹג ִעים ַבּ ֲאנ ִ
ֵהם ְ
ֶס ִטי".
"אָמנ ְ
אוֹמ ִרים ְבּ ְ
ְ
ֲצוּעים ֶשׁל ְי ָל ִדים ֶשׁיֵּשׁ ָל ֶהם צוּ ָרה ֶשׁל
ֲלים ֶנגֶד ַצע ִ
אַנְ ֵשׁי ָה ִא ְרגּוּן גַּם פּוֹע ִ
רוֹבי-
ֲצוּעֵ ,
י-צע ַ
אָספוּ אַנְ ֵשׁי ָה ִא ְרגּוּן ֶא ְק ְדּ ֵח ַ
עוֹלם ְ
ֶשׁקִ .בּ ְמקוֹמוֹת ַר ִבּים ָבּ ָ
נֶ
אוֹתם.
דּוֹמים וְ ָה ְרסוּ ָ
ֲצוּעים ִ
ֲצוּע וְ ַצע ִ
ַצע ַ
ֲצוּעים
ֶס ִטי" ְמכוֹנָה ְל ִמ ְמ ַכּר ַצע ִ
"אָמנ ְ
ְבּ ַבּ ְר ֶצלוֹנָה ֶשׁ ִבּ ְס ָפ ַרד ִה ִצּיגוּ אַנְ ֵשׁי ְ
ָמינוּ ָכּל ֶא ָחד
דוֹלהְ .בּי ֵ
ֶשׁק ְכּ ֵדי ְל ַה ְראוֹת ַעד ַכּ ָמּה ַה ְבּ ָעיָה ְגּ ָ
ְבּצוּ ַרת ְכּ ֵלי נ ֶ
ֶשׁק ְכּמוֹ ֶשׁקּוֹנִ ים ַמ ְמ ַת ִקּים ִמ ְמּכוֹנָה.
יָכוֹל ִל ְקנוֹת ְבּ ַקלּוּת ְכּ ֵלי נ ֶ
ֱמת ִל ְקנוֹת ִמ ֶמּנָּה...
ֲמ ִתּית ,וְ ִאי ֶא ְפ ָשׁר ֶבּא ֶ
מּוּבןֶ ,שׁ ַה ְמּכוֹנָה ַהזֹּאת א א ִ
ַכּ ָ
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רוייטרס

ָבּ ֵתּי ֵספֶר :נַ ֲעלֵי ַה'קְּרוֹקְס' ְמ ֻס ָכּנִים
מאת איילת גרנות
יע
ידים ְל ַה ִגּ ַ
ֲלים א ְל ַה ְרשׁוֹת ְל ַת ְל ִמ ִ
ְבּ ַכ ָמּה ָבּ ֵתּי ֵס ֶפר ְבּ ִי ְשׂ ָר ֵאל ֶה ְח ִליטוּ ַה ְמּ ַנה ִ
אוּלי נוֹחוֹת,
ֲל ִיים ָה ֵא ֶלּה ַ
"ה ַנּע ַ
רוֹקס'ַ .
'ק ְ
ֲלי ְ
ֲלים ַנע ֵ
ְל ֵבית ַה ֵסּ ֶפר ְכּ ֶשׁ ֵהם נוֹע ִ
ֲבל ֵהן ְפּתוּחוֹת ֵמאֲחוֹר,
ֲלים" .א ָ
אוֹמ ִרים ַה ְמּ ַנה ִ
אוֹתן"ְ ,
ֲבים ָ
ידים אוֹה ִ
וְ ַה ַתּ ְל ִמ ִ
ֲלים
יפּ ַצע ְכּ ֶשׁנּוֹע ִ
יוֹצאת ֵמ ֶהן ְבּ ַקלּוּתָ .ל ֵכן יֵשׁ ִסיכּוּי גָּדוֹל ְל ִה ָ
וְ ָל ֵכן ָה ֶרגֶל ֵ
אוֹתן".
ָ
רוֹצים ָלבוֹא ְל ֵבית ַה ֵסּ ֶפר
ַחנוּ ִ
ֻצּים ֵמ ַה ַה ְח ָל ָטהֲ " .אנ ְ
ידים א ְמר ִ
ַה ַתּ ְל ִמ ִ
ידים.
אוֹמ ִרים ַה ַתּ ְל ִמ ִ
ַחנוּ נִ ְב ַחר"ְ ,
ֲל ִיים ֶשׁ ֲאנ ְ
ְבּ ַנע ַ
ֲד ִיין ֻמ ָתּר ִלנְ עוֹל ֶאת
ֵבּינְ ַת ִייםְ ,בּרוֹב ָבּ ֵתּי ַה ֵסּ ֶפר ע ַ
רוֹקס'ִ .מ ָכּל ָמקוֹם ,נִ ְר ֶאה ֶשׁ ַהחוֹ ֶרף
'קּ ְ
ֲלי ַה ְ
ַנע ֵ
ַפ ִסיק
ַה ִמּ ְת ָק ֵרב י ְ
ויכּוּח
ַ
ילא ֶאת ַהוִּ
ִמ ֵמּ ָ
ידים
ֵבּין ַה ַתּ ְל ִמ ִ
ֲלים ֶשׁל
ַל ְמּ ַנה ִ
ָבּ ֵתּי ַה ֵסּ ֶפר.
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צחוקים
היגיון בריא
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דוד ואוהד יצאו לספארי .לפתע,
הם פגשו באריה .דוד לקח חול
וזרק אותו בעיניים של האריה.
לפני שהאריה הבין מה קורה ,דוד
רץ מהר וטיפס על עץ גבוה .אוהד
לא זז" .בוא מהר" ,קרא לו דוד,
"לפני שהאריה יתנפל עליך".
"למה שיתנפל עליי?" ענה אוהד,
"אני זרקתי לו חול בעיניים?!"

מכשפה עשירה
שאלה :אם מכשפה רגילה עפה
על מטאטא ,על מה עפה מכשפה
עשירה?
תשובה:
שואב אבק...

רוייטרס

עניין של מסורת

פתג מים ,ניבים ,מימרות...
ּ

ִשׁתוּםַ -עיִן
ִעיוְורִים קוֹ ְר ִאים ל ְ
' ָמאוֹר גָּדוֹל'

27

רוֹאה ַרק ְבּ ַע ִין
אָדם ֶשׁ ֶ
תוּם-ע ִין הוּא ָ
ַ
ְשׁ
יבּה ַהזֹּאת הוּא
מּוּבן ֶשׁ ֵמּ ַה ִסּ ָ
אַחתַ .כּ ָ
ַ
ל-כּ.
רוֹאה טוֹב ָכּ ָ
ֵאינוֹ ֶ
יוֹתר
רוֹאה טוֹב ֵ
ֲד ִיין ֶ
אוּלם ,הוּא ע ַ
ָ
ורים
וריםָ .ל ֵכן ִעיוְ ִ
ָשׁים ִעיוְ ִ
ֵמ ֲאנ ִ
"מאוֹר גָּדוֹל",
תוּם-ע ִין ָ
ַ
קוֹר ִאים ִל ְשׁ
ְ
רוֹאה ְמ ֻציָּן.
ֶשׁ ֵפּירוּשׁוֹ ֶא ָחד ֶשׁ ֶ
ֵיח ֵשׁב
אָדם א ָח ָכם י ָ
דּוֹמה גַּם ָ
אוֹפן ֶ
ְבּ ֶ
יפּ ִשׁים.
ֶל ָח ָכם גָּדוֹל ְבּ ֶח ְב ָרה ֶשׁל ִט ְ

גמל קטן אחד שאל את אביו:
 "אבא ,למה יש לנו דבשת?" "כי בדבשת אנחנו שומרים מים,וכך אנחנו יכולים ללכת במדבר
שבועות בלי לשתות".
 "ולמה יש לנו רגליים גדולות?" "כדי שנוכל ללכת טוב יותרבמדבר".
 "ולמה יש לנו פרווה עבה?" "כדי לשמור על הגוף מחוםהיום וקור הלילה של המדבר".
 "אבל ,אבא ,למה אנחנו צריכיםאת כל הדברים האלה כשאנחנו
בגן חיות"?...
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ספורט

בעריכת אילן אחירוני

ְמ ַכּבִּי ֵתּל-אָבִיב ִבּ ְגבִי ַע ֵאירוֹפָּה
ַה ְג ָרלָה נוֹ ָחה ל ַ
מאת אילן אחירוני
ל-אָביבְ ,תּ ַשׂ ֵחק ֶנגֶד ְקבוּצוֹת
דּוּר ַסלַ ,מ ַכּ ִבּי ֵתּ ִ
ירוֹפּה ְבּ ַכ ְ
אַלּוּפת ֵא ָ
ַ
ְסגָנִ ית
ַחנוּ
יּוּרוֹליגֲ " .אנ ְ
אַלּיפוּת ַה ִ
ֲח ָלשׁוֹת ִבּ ְשׁ ַלב ַה ִמּ ְשׂ ָח ִקים ָה ִראשׁוֹן ֶשׁל ִ
בוּצה שׁוֹנָה ְמאוֹד ִמ ַמּה ֶשּׁ ָה ִיינוּ ַבּ ָשּׁנָה ֶשׁ ָע ְב ָרהַ .שׂ ְח ָק ִנים ַר ִבּים ָעזְ בוּ
ְק ָ
טוֹבה ָלנוּ
אַמּן ָח ָדשַׁ .ה ַה ְג ָר ָלה ַהזּוֹ ָ
קוֹמם ִה ִגּיעוּ ֲח ָד ִשׁים וְ גַם ַה ְמּ ֵ
וּב ְמ ָ
ִ
יח ְקנוּ ַמ ְס ִפּיק ְז ַמן ִעם ַה ַשּׂ ְח ָק ִנים ַה ֲח ָד ִשׁים
ֲד ִיין א ִשׂ ַ
ַחנוּ ע ַ
ִמ ְפּנֵי ֶשׁ ֲאנ ְ
ַכּיר זֶה ֶאת זֶה וּ ְנ ַשׂ ֵחק טוֹב
אַמּן ֶה ָח ָדשַׁ .יעֲבוֹר זְ ַמן ַרב ַעד ֶשׁנּ ִ
וְ ִעם ַה ְמּ ֵ
בּוּר ְשׁ ֵטיןַ ,שׂ ְח ַקן ַמ ַכּ ִבּי.
אָמר ַטל ְ
ַחד"ַ ,
ְבּי ַ
דּוּר ַסל ְתּ ַשׂ ֵחק ֶנגֶד ְקבוּצוֹת
רוּשׁ ַל ִים ְבּ ַכ ְ
פּוֹעל ְי ָ
בוּצת ַה ֵ
ְל ֻע ַמּת זֹאתְ ,ק ַ
יח ַלעֲבוֹר ֶאת
ַצ ִל ַ
"אם נ ְ
יּוּל"בּ ָקאפִּ .
ֲחזָקוֹת ְכּ ָבר ַבּ ָשּׁ ָלב ָה ִראשׁוֹן ֶשׁל ַה ֶ
יע ָרחוֹק",
כוֹלה ְל ַה ִגּ ַ
טוֹבה ֶשׁ ְיּ ָ
בוּצה ָ
ַחנוּ ְק ָ
אוֹמר ֶשׁ ֲאנ ְ
ַה ָשּׁ ָלב ָה ִראשׁוֹן ,זֶה ֵ
פּוֹעל.
אוֹמ ִרים ַשׂ ְח ָקנֵי ַה ֵ
ְ
ל-אָביב ְמ ַח ִכּים ַליּוֹם ֶשׁבּוֹ ֵהם ְי ַשׂ ֲחקוּ ֶנגֶד
ֵבּינְ ַת ִייםְ ,בּ ַמ ַכּ ִבּי ֵתּ ִ
אַמּן ַמ ַכּ ִבּי ְל ֶשׁ ָע ַבר.
ֵרשׁוֹןְ ,מ ֵ
בוּצה ַה ֲח ָד ָשׁה ֶשׁל ִפּי ִני גּ ְ
ימ ִפּיאָקוֹס ַ -ה ְקּ ָ
אוֹל ְ
ִ

אוהדי מכבי תל אביב

ְרוּשׁ ַליִם:
אוֹ ֲהדֵי בֵּי ָת"ר י ָ
שּׁנָה ֲאנַ ְחנוּ נִזְכֶּה בָּאַלִּיפוּת
ַה ָ
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ָשׁה
ַתּ ֲחרוּת ק ָ
מאת אבי גלבוע
ָד ִיים א ֻמ ָכּרוֹת
ַתּ ֲחרֻיּוֹת הוֹ ָר ַדת י ַ
אוּלםִ ,בּ ְמקוֹמוֹת
ל-כְּ בּ ִי ְשׂ ָר ֵאלָ .
ָכּ ָ
עוֹלם יֵשׁ ַתּ ֲחרֻיּוֹת ִר ְשׁ ִמיוֹת
ַר ִבּים ָבּ ָ
אַלּוּפים.
ִ
ֲפילּוּ
ַוא ִ
ֶ'רזִ י
ָליָה ִמנְּ יוּ-ג ְ
ָואריג ְ
ג'וֹר ַדּן גּו ִ
ְ
ַסּה ְבּ ָכל
אַרצוֹת ַה ְבּ ִרית ְמנ ֶ
ֶשׁ ְבּ ְ
אָדם ֶשׁמּוּלוֹ.
ַצּ ַח ֶאת ָה ָ
כּוֹחוֹ ְלנ ֵ
ג'וֹר ַדּן
ֲמץָ ,ע ָשׂה ְ
ֵמרוֹב ַמא ָ
אַלּיפוּת
ַפּ ְרצוּף ַמ ְצ ִחיק .זֶה ָהיָה ָבּ ִ
יוּ-יוֹרק
ְ
יתה ִבּנְ
ָתית ֶשׁ ָה ְי ָ
ַה ְשּׁנ ִ
ַבּ ָשּׁנָה ֶשׁ ָע ְב ָרה.
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מאת אילן אחירוני
בוּצה
יוֹתר ָבּאָ ֶרץַ .ה ָשּׁנָה ֵה ִביאָה ַה ְקּ ָ
ֲשׁי ָרה ְבּ ֵ
בוּצה ָהע ִ
רוּשׁ ַל ִים ִהיא ַה ְקּ ָ
ית"ר ְי ָ
ֵבּ ָ
ַשׂ ְח ָקנִ ים ַר ִבּים ֵמחוּ"ל.
אַלּיפוּת ַה ָשּׁנָה.
בוּצ ָתם ִתּזְ ֶכּה ָבּ ִ
טוּחים ֶשׁ ְקּ ָ
רוּשׁ ַל ִים ְבּ ִ
ית"ר ְי ָ
ֲדי ֵבּ ָ
יבּה זוֹ אוֹה ֵ
ִמ ִסּ ָ
עוֹדד ֶאת
ֲדיםַ .ר ִבּים ֵמ ֶהם ָבּ ִאים ְל ֵ
אַל ֵפי אוֹה ִ
בוּצה ָבּ ִאים ְ
ְל ָכל ִמ ְשׂ ָחק ֶשׁל ַה ְקּ ָ
ירוּשׁ ַל ִים.
בוּצה גַּם ְבּ ִמ ְשׂ ָח ִקים ֶשׁ ִמּחוּץ ִל ָ
ַה ְקּ ָ
ילּת
ישׁים ְכּ ָבר ִבּ ְת ִח ַ
בוּצה ַמ ְר ִגּ ִ
ֲדים ֶשׁל ְק ָ
זוֹ ַה ַפּ ַעם ָה ִראשׁוֹנָה ָבּאָ ֶרץ ֶשׁאוֹה ִ
בוּצ ָתם
ָהעוֹנָה ֶשׁ ְקּ ָ
אַלּיפוּת.
ִתּזְ ֶכּה ָבּ ִ
ֲדים
ַה ִאם ָהאוֹה ִ
צוֹד ִקים?
רוּשׁ ַל ִים ְ
ִמ ְיּ ָ
ֶאת זֶה נִ ְר ֶאה ְבּסוֹף
ָהעוֹנָה...
30

ֲדי
ַבּ ְתּמוּנָה :אוֹה ֵ
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ית"ר
ֵבּ ָ

רוייטרס

ֶסקֶר :הוֹרִים רוֹ ִצים יְ ָלדִים ְמ ֻפ ְר ָס ִמים
יקה ַל ְיּ ָל ִדים.
הוֹרים ַרק ַמזִּ ָ
ַה ִבּידּוּרְ .ל ַד ְע ָתּםִ ,ה ְת ַנהֲגוּת ַה ִ
יטחוֹן ָה ַע ְצ ִמי ֶשׁל ַה ְיּ ָל ִדים
יוֹתר ְל ַפ ֵתּח ֶאת ַה ִבּ ָ
ָחשׁוּב ֵ
ֲבים.
ֱמת אוֹה ִ
ְו ַלעֲזוֹר ָל ֶהם ַלעֲשׂוֹת ַמה ֶשּׁ ֵהם ֶבּא ֶ

רוייטרס

מאת אבי גלבוע
רוֹצים ֶשׁ ַה ְיּ ָל ִדים ֶשׁ ָלּ ֶהם
הוֹרים ְבּ ִי ְשׂ ָר ֵאל ִ
ִכּ ְשׁ ִלישׁ ֵמ ַה ִ
רוֹצים
ִי ְהיוּ ְמ ֻפ ְר ָס ִמים ִבּ ְתחוּם ַה ִבּידּוּרִ .ל ְפ ָע ִמיםֵ ,הם ִ
עוֹלה ִמ ֶסּ ֶקר ֶשׁ ָעשׂוּ ָבּאָ ֶרץ
יוֹתר ֵמ ַה ְיּ ָל ִדיםָ .כֶּ 
ֶאת זֶה ֵ
ַבּזְּ ַמן ָהאַ ֲחרוֹן.
חוֹשׁ ִבים ֶשׁ ִלּ ְהיוֹת ְמ ֻפ ְר ָסם ִבּ ְתחוּם
הוֹרים ֵאלּוּ ְ
ִ
אָדם
אָדם ְמ ֻפ ְר ָסם ָכּזֶה הוּא ָ
ַה ִבּידּוּר זֶה ָדּ ָבר טוֹבָ .
ויחים ַה ְר ֵבּה ֶכּ ֶסף.
יח ַבּ ַח ִיּים ,וְ זֶה ְכּ ַדאי ִכּי ַמ ְר ִו ִ
ֶשׁ ִה ְצ ִל ַ
ֶלד ֶשׁ ָלּ ֶהם
הוֹרים ַלעֲשׂוֹת ְכּ ֵדי ֶשׁ ַהיּ ֶ
מּוּכנִ ים ַה ִ
וּמה ָ
ַ
מוּכ ִנים ָל ַק ַחת אוֹתוֹ ְל ָכל ָמקוֹם
ִי ְהיֶה ְמ ֻפ ְר ָסם? ֵהם ָ
ישׁ ִנים ְל ִפ ְרסוֹמוֹת,
אוֹד ֶ
ָבּאָ ֶרץ ְכּ ֵדי ַלעֲשׂוֹת ִמ ְב ָח ִנים ְו ִ
תוֹכנִ יּוֹת ֵט ֵל ִוויזְ יָה.
וּל ְ
ְל ַת ֲחרוּיוֹת ְ
הוֹרים
"הגַּל ֶה ָח ָדשׁ"ִ ,
ְל ִפי ַה ֶסּ ֶקר ֶשׁ ָע ְשׂ ָתה ֶח ְב ַרת ַ
מוּכ ִנים גַּם ְל ַשׁ ֵלּם ַה ְר ֵבּה ֶכּ ֶסף ְכּ ֵדי ֶשׁ ַה ְיּ ָל ִדים
ַר ִבּים ָ
ֶשׁ ָלּ ֶהם ִי ְהיוּ ְמ ֻפ ְר ָס ִמים.
חוֹשׁ ִבים ֶשׁא ָצ ִרי
ְל ֻע ַמּת זֹאת ,אַנְ ֵשׁי ִחינּוַּ ר ִבּים ְ
ְל ַחנְֵּ י ָל ִדים ִל ְרצוֹת ִל ְהיוֹת ְמ ֻפ ְר ָס ִמים ִבּ ְתחוּם
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בראד פיט ,שחקן קולנוע מפורסם מאוד

מוזר ...מצחיק ...משונה...
לרחוב הראשי במרכז העיר ירושלים קראו בהתחלה שדרות יפו.
בשלב מסוים החליטה העירייה לקרוא לרחוב על שם בנימין זאב
הרצל ,אך התושבים המשיכו לקרוא לרחוב בשם הישן שלו.
לבסוף העירייה נכנעה והחזירה את השם הישן.
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שׁבֵּץ ִטיּוּלִים
ַתּ ְ

תשבצים...תשבצים...תשב צים...

יל ה
יל ה ְל ִמ ּ ָ
יע ִמ ִּמ ּ ָ
ְל ַה ִּג ַ
ילּיםְ .בּ ָכל ַפּ ַעם ,יֵשׁ ְל ַה ְח ִליף
ילּה ֶשׁ ִהיא ַה ְת ָח ָלה ֶשׁל ַשׁ ְר ֶשׁ ֶרת ִמ ִ
ֵיכם ִמ ָ
ִל ְפנ ֶ
ילּה ָהאַ ֲחרוֹנָה.
ילּה ַה ֲח ָד ָשׁהַ ,עד ֶשׁ ַתּ ִגּיעוּ ַל ִמּ ָ
וּל ַק ֵבּל ֶאת ַה ִמּ ָ
אַחתְ ,
אוֹת ַ
ילּה ָהאַ ֲחרוֹנָה.
ילּה ָה ִראשׁוֹנָה וְ ֶאת ַה ִמּ ָ
ַסנוּ ֶאת ַה ִמּ ָ
ְכּ ֵדי ַלעֲזוֹר ָל ֶכםִ ,ה ְכנ ְ

ש

ָשׁים
ילּת ְבּ ָר ָכה ְכּ ֶשׁ ִנּ ְפגּ ִ
ִ .1מ ַ

ל

ו

ם

ישׁית
ַ .2ה ִסּ ְפ ָרה ַה ְשּׁ ִל ִ

יּוּליםִ .אם ִתּ ְפ ְתּרוּ ֶאת ָכּל ַה ַתּ ְשׁ ֵבּץְ ,תּ ַק ְבּלוּ
עוֹסק ְבּ ִט ִ
ֵיכם ַתּ ְשׁ ֵבּץ ָה ֵ
ִל ְפנ ֶ
ָפה.
ֻמ ָשּׂג י ֶ

ָ .1טס ַבּ ָשּׁ ַמ ִים
ָ .2שׁ ָטה ַבּיָּם
ַ .3כּדּוּר ָהאָ ֶרץ
עוּפה
ָ .4ה ִעיר ֶשׁ ָבּה נִ ְמ ָצא ְשׂ ֵדה ַה ְתּ ָ
גּוּריוֹן
ֶבּן ְ

ישׁי ֶשׁל ַה ָשּׁ ֵלם
ַ .3ה ֵח ֶלק ַה ְשּׁ ִל ִ
שׁוֹלט ַעל ְמ ִדינָה
ֵ .4

ָהר
עוֹבר ֵמ ַעל ְלנ ָ
ֵ .5

ֶ .5א ָחד ֶשׁ ָבּ ַרח ֵמ ַה ְמּ ִדינָה ֶשׁלּוֹ

ִ .6עיר חוֹף ְבּ ִי ְשׂ ָר ֵאל

חוֹמר עֲשׂוּי ִמ ַמּ ֶתּ ֶכת
ֶ .6

יוֹתר ָבּאָ ֶרץ
רוֹמית ְבּ ֵ
ָ .7ה ִעיר ַה ְדּ ִ

ָ .7שׂ ֵמ ַח ְמאוֹד

ָ .8בּא ֵמחוּ"ל ְל ִטיּוּל

ידה
ַ .8ה ֶה ֶפִ מ ְיּ ִר ָ

המושג הוא:

שׁוֹקוֹלד ִי ְשׂ ְר ֵא ִלית
ָ
ֶ .9ח ְב ַרת
ילּה
אוֹתהּ ַבּ ְתּ ִפ ָ
לוֹב ִשׁים ָ
ְ .10

ִמ ְצאוּ ֶאת ָה ִעיר
שׁ ָפּ ָחה
ָדּנִי יָ ָצא ְל ַבקֵּר קְרוֹבֵי ִמ ְ

ט

ל

י

ת

"טוָּוס".
ילּה ַ
וּב ִמּ ָ
"טי ָרה" ַ
ילּה ִ
יעה ַבּ ִמּ ָ
מוֹפ ָ
ָ .1האוֹת ָה ִראשׁוֹנָה ִ
ף-בּית.
אָל ֵ
ָ .2האוֹת ַה ְשּׁנִ יָּיה ִהיא ָהאוֹת ַה ְשּׁנִ יָּיה ָבּ ֶ

ילּה
יעה גַּם ַבּ ִמּ ָ
מוֹפ ָ
אוֹתיּוֹת "צ" וְ "-ש"ְ ,ו ִהיא ִ
יעה ֵבּין ָה ִ
מוֹפ ָ
ישׁית ִ
ָ .3האוֹת ַה ְשּׁ ִל ִ
שׁכַח
שׁ ָגּרִים רָחוֹק .אוּלָם ,הוּא ָ
ֶ
ְבּ ֵאיזוֹ ִעיר ֵהם ָגּרִים .יֵשׁ לוֹ ַבּכִּיס " ַר ְגזָן".
ַבּשׁוֹת.
יעה ַבּ ֵשּׁמוֹת ֶשׁל ָכּל ַהיּ ָ
מוֹפ ָ
יוֹתרְ ,ו ִהיא ִ
יעית ִהיא ָהאוֹת ַה ְקּ ַטנָּה ְבּ ֵ
ָ .4האוֹת ָה ְר ִב ִ
ְמזִים
ֶפּ ֶתק ָק ָטן וּבוֹ כְּתוּבִים ר ָ
"בּ ֵה ָמה".
ילּה ְ
ֲמ ִיים ַבּ ִמּ ָ
יעה ַפּע ַ
מוֹפ ָ
ישׁית ִ
ָל ִעיר ֶשׁ ֵאלֶי ָה הוּא ָצרִיְ ל ַהגִּי ַעָ .5 .האוֹת ַה ֲח ִמ ִ
ִמצוֹא ֶאת ָה ִעיר.
ִעזְרוּ לוֹ ל ְ

ַה ְתּשׁוּבָה ִהיא:

תשבץ הנחש ...תשבץ הנחש ...תשבץ הנחש...
אַחת הוּא
ילּה ַ
ְבּ ַת ְשׁ ֵבּץ זֶה ַהסּוֹף ֶשׁל ִמ ָ

חוֹליםָ * .האוֹת
* ַחיָּה ֶשׁ ָע ָפהְ * .מ ַט ֵפּל ְבּ ִ
קוֹט ִפים אוֹתוֹ ֵמ ָה ֵעץַ * .ה ֶה ֶפ
ָה ִראשׁוֹנָהְ * .
אַבּא
ָבוֹהָּ * .ה ָ
ִמ ַלּ ְי ָלהַ * .ה ֶה ֶפֵ מ ֵריקְ * .ק ָלף גּ ַ
ֲבים ִמ ֶמּנָּה ַמ ִים * .גָּדוֹל
אַבּא * .שׁוֹא ִ
ֶשׁל ָה ָ

ילּה
ָל ַק ְחנוּ ֶאת ָהאוֹת "ד" ִמסּוֹף ַה ִמּ ָ

הוֹלַ מ ֵהר
ָבוֹהֵּ * .
תוֹכהָּ * .מקוֹם גּ ַ
ַבּתּוֹ ָרהְ * .בּ ָ
ְמאוֹד.

יה.
ילּה ֶשׁ ָבּאָה אַ ֲח ֶר ָ
ַה ַה ְת ָח ָלה ֶשׁל ַה ִמּ ָ
ִל ְפ ָע ִמים ָצ ִריְ ל ִה ְשׁ ַתּ ֵמּשׁ ְבּאוֹת
יוֹתר
ילּה ְו ִל ְפ ָע ִמים ְבּ ֵ
אַחת ִמסּוֹף ַה ִמּ ָ
ַ
"דּ ַבשׁ".
"קיפּוֹד"ְ ,
אוֹתיּוֹתְ .ל ָמ ָשׁלִ :
ִ
ילּת
"קיפּוֹד" וְ ִה ְשׁ ַתּ ַמּ ְשׁנוּ ָבּהּ גַּם ִל ְת ִח ַ
ִ
"דּ ַבשׁ"ַ .בּ ַתּ ְשׁ ֵבּץ זֶה ָצ ִרי
ילּה ְ
ַה ִמּ ָ
יע ָכּ" :קיפודבש".
הוֹפ ַ
ְל ִ
אתם ֶאת ַה ַתּ ְשׁ ֵבּץִ ,כּ ְתבוּ
ילּ ֶ
אַחר ֶשׁ ִמּ ֵ
ְל ַ

שּׂג הוּא:
ַה ֻמּ ָ

אוֹתיּוֹת ֶשׁ ַשּׁיָּיכוֹת ַל ִמּ ְס ָפּ ִרים
ֶאת ָה ִ
ֶח ָמד.
וּת ַק ְבּלוּ ֻמ ָשּׂג נ ְ
ֶשׁ ְלּ ַמ ָטּהְ ,
ינשוף 14
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מאוזן:
יעת ַמ ְס ְמ ִריםַ .5 .ה ֶה ֶפִ מ ִמּ ְל ָח ָמהַ .9 .ה ַתּ ְרנְ גוֹלוֹת
ְ .1כּ ִלי ִל ְת ִק ַ
ָקן.
אוֹתןַ .11 .שׁיָּי לוַֹ .12 .בּ ַעל ַח ִיּים ִעם ז ָ
ְמ ִטילוֹת ָ
ילּת ְק ִריאָה.
מוֹהִ .17 .מ ַ
אַר ַבּע ָכּ ָ
יליְ .15 .בּ ֶח ֶדר יֵשׁ ְ
ִ .14בּ ְשׁ ִב ִ
 .19צוֹם ִבּ ְלשׁוֹן ַר ִבּיםַ .20 .ה ֶה ֶפֵ מאוֹרֶ .22 .ע ֶשׂר ָכּפוּל ֶע ֶשׂר.
אוֹתיּוֹתַ ,מ ְס ֵמר ַבּ ִקּירִ .26 .אישׁ נָמוְּ מאוֹד.
אַחת ָה ִ
ַ .25
אַר ָבּ ָעה
אוֹתיּוֹתַ .30 .ל ְמּכוֹנִ ית יֵשׁ ְ
אַחת ָה ִ
ַ .28ה ֶה ֶפֵ מאוֹ ֶרַ .29 .
ָשׁים
ָכּ ֵא ֶלּהַ .32 .ה ֶה ֶפִ מ"א"ָ .35 .האָ ֶרץ ֶשׁ ָבּהּ ִמ ְס ַפּר ָה ֲאנ ִ
לוּחַ .41 .מ ְס ִפּיק.
יוֹתרֶ .36 .צ ַבע ַה ַתּפּוּזַ .39 .תּ ְב ִלין ָמ ַ
ַהגָּדוֹל ְבּ ֵ
יכה ְמ ִהי ָרה ְמאוֹדַ .46 .ה ֶה ֶפ
ֲל ָ
יוֹרים ְבּ ֶעזְ ָר ָתהּ ִח ִצּים .44 .ה ִ
ִ .42
ִמ ָצּ ַחקָ .48 .דּג טוֹ ֵרףִ .50 .מ ְמ ָרח ֶה ָעשׂוּי ִמ ֵפּירוֹתַ .52 .ה ֵבּן ֶשׁל
ַחל ָר ָחב .54 .בּוֹא ְל ַמ ָטּה.
ַהסּוּס )כ"ח( .53 .נ ַ
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מאונך:
ִ .1מין ֶל ֶחם ְבּצוּ ַרת ִכּיס .2 .א ָרטוּבַ .3 .מ ָתּנָה ,דּוֹרוֹןַ .4 .ה ֶה ֶפ
רוּסת ֶל ֶחם.
ר-מהֵ ,ח ֶפץַ .8 .ה ַבּ ִית ֶשׁל ַהיּוֹנָהַ .10 .ה ֵצּל ֶשׁלּוַֹ .13 .ה ֶה ֶפִ מ ַלּ ְי ָלהֵ .15 .שׁם ְל ֶל ֶחם אוֹ ִל ְפ ַ
ִמ ֵמּ ִתיםַ .6 .ה ֵלּב ֶשׁ ִלּיְ .7 .דּ ַב ַ
יפים אוֹתוֹ ַעל
ַעלַ .26 .חיַּית ַה ִמּ ְד ָבּרְ .27 .מנִ ִ
תּוֹפס ָחזָקַ .24 .החוּט ֶשׁל ַהנּ ַ
אַר ִסיֶ .19 .צ ַבע ַה ָבּ ָננָה .21 .א ָשׁבוּרֵ .23 .
זוֹחל ְ
ֵ .16
פּוֹלין.
כּוֹבע ֶשׁל ַה ֶמּ ֶלִ .37 .בּי ַרת ִ
קוֹצ ִרים ְבּ ֶעזְ ָרתוַֹ .31 .שׁ ַער ְבּ ַכדּוּ ֶרגֶלֶ .33 .בּן ֶמ ֶל .34 .גָּדוֹל ְמאוֹדָ ,עצוּםַ .36 .ה ַ
ַהתּוֹ ֶרןְ .29 .
ָכרַ .45 .ה ֶה ֶפֵ מ ָר ָחב.
תּוֹצ ֶרת ַה ְדּבוֹ ָרה .43 .א ז ַ
ילּת ְשׁ ֵא ָלהַ .39 .ה ֶה ֶפֵ מ ִא ִטּיַ .40 .ה ֶלּ ֶחם ֶשׁל ַה ַשּׁ ָבּתֶ .41 .
יק ִליִ ,מ ַ
ָ .38תּו מוּזִ ָ
ָדים.
עוֹשׂים ְבּג ִ
חוֹמר ֶשׁ ִמּ ֶמּנּוּ ִ
ָפּנִ יֶ .51 .
ֶ .47שׁ ֶקטַ .49 .מ ְט ֵבּ ַע י ָ
מחברת notebook -
רובה riﬂe -
חרוז bead -
חלון window -
מכונית car -
יער forest -

ה

חר

מחת רבה
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ה

ַה ְתּשׁוּבָה ִהיאַ :ה ַב ְר וָ ז ו

נית

י

דני לבוב  -חדרה
יסמין סולטאן  -חיפה

חן רבינוביץ'  -רמת-גן

עודד ירוני  -תל-אביב

יעל דובשני  -אילת

גד חברוני  -ירושלים

אלי חובב  -חיפה

עדי גבע  -חולון

דניאל דבירי  -מעלה אדומים

וְבוה

ַה ְמ כ ו ָע ר

הזוכים בפרסים
אורי קפלן  -יהוד

וְ

מנ

ף

וְ ִכ י ָפ ה

בוכה crying -
מניפה fan -
אף nose -
כדור ball -
במה stage -

כר

ב

ֲ ד ו ָמ ה

שלחו טופס זה בצמוד לתשובות
בין הפותרים נכונה יוגרלו משחקי מחשב.
את הפתרונות יש לשלוח ל"ינשוף",
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ַהר ַה ַגּ ַעשׁ עוֹ ֵמד ְל ִה ְת ָפּרֵץ
מאת אילן אחירוני
ָרים ְליָדוֹ.
תּוֹשׁ ִבים ֶשׁגּ ִ
ַעשׁ ֶמ ְר ִפי ֶשׁ ְבּ ִאינְ דוֹנֶזְ יָה ַמ ְפ ִחיד ֶאת ַה ָ
ַהר ַהגּ ַ
עוֹמד ְל ִה ְת ָפּ ֵרץ ְבּ ָכל ֶרגַעֶ .מ ְמ ֶשׁ ֶלת
ֲלה ָע ָשׁן ָכּל ַהזְּ ַמן וְ נִ ְר ֶאה ֶשׁהוּא ֵ
הוּא ַמע ֶ
ַעשׁ.
יהם ֵמ ַהר ַהגּ ַ
ֲל ֶ
תּוֹשׁ ִבים ֵמ ַה ָמּקוֹם ְכּ ֵדי ְל ָהגֵן ע ֵ
הוֹציאָה ֵח ֶלק ֵמ ַה ָ
ִאינְ דוֹנֶזְ יָה ִ
וקא ָבּ ִאים ַל ָמּקוֹם ְכּ ֵדי
עוֹלם ַדּ ְו ָ
וּמ ְד ָענִ ים ַר ִבּים ִמ ָכּל ַר ֲח ֵבי ָה ָ
ְל ֻע ָמּ ָתםַ ,ס ְק ָרנִ ים ַ
ַעשׁ.
כּוֹח ֶה ָעצוּם ֶשׁל ַה ִה ְת ָפּ ְרצוּת ֶשׁל ַהר ַהגּ ַ
ִל ְראוֹת ֶאת ַה ַ
אוֹמ ִרים
ַמ ְדּ ָענִ ים ְ
ֶשׁ ַה ִשּׁינּוּ ִיים
ַה ִקּיצוֹנִ ִיּים ְבּ ֶמזֶג
עוֹלם
ָהאֲוִ ויר ָבּ ָ
ַבּ ָשּׁנִ ים ָהאַ ֲחרוֹנוֹת,
יעים גַּם ַעל
ַמ ְשׁ ִפּ ִ
ַעשָׁ .ל ֵכן ֵהם
ָה ֵרי ַהגּ ַ
ילים
הוֹפ ִכים ִל ְפ ִע ִ
ְ
יוֹתר.
יוֹתר וְ ֵ
ֵ
רוייטרס
34

" ֶארֶץ נֶ ְה ֶדּרֶת" וְ"כּוֹכָב נוֹלָד"
בָּאוּנִי ֶב ְרסִי ָטה
35
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רוייטרס

מאת אבי גלבוע
יע
רוֹצים ְל ַה ִגּ ַ
ַה ְמּ ַפ ְר ְס ִמים ִ
ַחנוּ
ֵא ֵלינוּ ְבּ ָכל ְמ ִחירֲ .אנ ְ
רוֹאים ִפּ ְרסוֹמוֹת ַבּ ֶטּ ֶלוִ ויזְ יָה,
ִ
וּב ִעיתּוֹנִ ים.
אוֹטוֹבּוּסים ָ
ִ
ָבּ
שׁוֹמ ִעים ִפּ ְרסוֹמוֹת ָבּ ַר ְדיוֹ
אָנוּ ְ
וּב ָכל ָמקוֹם ֶא ְפ ָשׁ ִריְ .בּ ָכל
ְ
אַל ֵפי
עוֹב ִרים ְליַד ְ
יוֹם אָנוּ ְ

36

ִפּ ְרסוֹמוֹת ְבּ ִלי ֶשׁנּ ְַר ִגּישׁ ְבּ ָכ.
יל ֶבנְ יָה
ְבּ ַק ְניוֹן ֶא ָחד ְבּ ֶפּ ְנ ִס ְ
אַרצוֹת ַה ְבּ ִרית ֶה ְח ִליטוּ
ֶשׁ ְבּ ְ
ֶשׁזֶּה א ַמ ְס ִפּיקַ .ה ְמּ ַפ ְר ְס ִמים
ִה ְד ִפּיסוּ ִפּ ְרסוֹמוֹת ַעל ֻשׁ ְל ֲחנוֹת

רוייטרס

מאת איילת גרנות
תּוֹכ ִניּוֹת
ימת ְ
נוֹלד" ֵהן ַרק ֵח ֶלק ֵמ ְר ִשׁ ַ
"כּוֹכב ָ
ֶה ֶדּ ֶרת" וְ ָ
"א ֶרץ נ ְ
תּוֹכנִ יּוֹת ֶ
ַה ְ
טוּד ְנ ִטים
"ה ְסּ ֶ
אָביבַ .
יטת ֵתּל ִ
יב ְר ִס ַ
קוּרס ָח ָדשׁ ְבּאוּנִ ֶ
ילּ ְמדוּ ְבּ ְ
ֵט ֵלוִ ויזְ יָה ֶשׁ ִּי ָ
תּוֹכ ִניּוֹת ַה ֶטּ ֶל ִווי ְזיָה ָה ֵא ֶלּה
ִי ְל ְמדוּ ַעל ַה ַה ְשׁ ָפּ ָעה ֶשׁיֵּשׁ ַל ִצּיבּוּר ַה ִיּ ְשׂ ְר ֵא ִלי ַעל ְ
יוֹסף
אוֹמר ד"ר ֵ
תּוֹכ ִניּוֹת ָה ֵא ֶלּה"ֵ ,
וְ ַעל ַה ַה ְשׁ ָפּ ָעה ֶשׁל ָה ִעיתּוֹנִ ים ַעל ַה ְ
אָביב.
יטת ֵתּל ִ
יב ְר ִס ַ
יר ְס ֶט ֶטר ֵמאוּנִ ֶ
ִפ ְ
תּוֹכ ִניּוֹת ָה ֵא ֶלּהַ ,מה
כּוֹכ ִבים ַבּ ְ
ֲגים ַה ָ
טוּדנְ ִטים ִי ְל ְמדוּ גַּם ֵאיִ מ ְת ַנה ִ
ַה ְסּ ֶ
רוֹאה
עוֹשׂה אַ ֲח ֵרי ֶשׁהוּא ֶ
וּמה ַה ָקּ ָהל ַה ִיּ ְשׂ ְר ֵא ִלי ֶ
יהם ָבּ ִעיתּוֹנִ ים ָ
ֲל ֶ
כּוֹת ִבים ע ֵ
ְ
תּוֹכנִ יּוֹת.
ֶאת ַה ְ
קּוּרס
ידי ַה ְ
ַתּ ְל ִמ ֵ
ָבינוּ ָל ָמּה
ִי ְל ְמדוּ וְ י ִ
ֲבים
ַה ִיּ ְשׂ ְר ֵא ִלים אוֹה ִ
תּוֹכנִ יּוֹת ִמסּוּג ֶא ָחד
ְ
תּוֹכנִ יּוֹת
וְ שׂוֹנְ ִאים ְ
אַחר.
ִמסּוּג ֵ
כוכבי "ארץ נהדרת"

ִפּרְסוֹמוֹת
ְבּכָל
ָמקוֹם

אוֹכל ֶשׁל ַה ִמּ ְס ָעדוֹת ַבּ ַקּנְ יוֹן.
ָה ֶ
רוֹאים
אוֹכ ִליםִ ,
ָכּ ,גַּם ְכּ ֶשׁ ְ
ִפּ ְרסוֹמוֹת.

