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ְצפֹון ָעְׂשָתה ִּכְׁשבּוַעִיים ִלְפֵני
ַּגְרִעיִני (ָאטֹוִמי) ִניּסּוי קֹוֵריָאה

זֺאת ְּבִעְּקבֹות * ָהִראׁשֹוָנה ַּבַּפַעם
* אֹוָתּה ְלַהֲעִניׁש ָהאּו"ם ֶהְחִליט

ֶהְחִליט "ָהעֹוָלם ַהּקֹוֵריָאִנים:
* ָּבנּו" ְלִהיָּלֵחם

קֹוֵריָאה ְצפֹון ֶנֶגד ָהעֹוָלם

4 בעמוד כתבה רוייטרסראו קוריאה נגד צפון מפגינים

ְּבִיְׂשָרֵאל סּוִסים ֵמירֹוץ ְירּוָׁשַלִים ַצֲעַדת

גליק רונן מאת
ְּביֹוֵתר ַהָּיֶפה ֶהָחתּול הּוא ִּגיְזמֹו

ׁשֹוְפִטים ָקְבעּו ְּבִיְׂשָרֵאל. ָּכ

ַּבָּׁשבּוַע ֶׁשָהְייָתה ֲחתּוִלים ְּבַתֲחרּות

ְׁשָפִיים. ְּבִקיּבּוץ ֶׁשָעַבר

ַהְּמַנֵּצַח ֶהָחתּול ִּגיְזמֹו –

4 בעמוד כתבה

ביותר היפה השוק מהו
5בישראל? עמוד

ציפורים מיליארד
מבקרות בישראל

נהדרת" "ארץ
באוניברסיטה

ריח עם מכונית
פלאפל של

4 בעמוד כתבה
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העורךקוראים כותבים משולחן

2 ינשוף

ַהְּׁשבּוִיים ִּבְלָבנֹון ֶאת זֹוְכִרים
ִּבְלָבנֹון. ַּבֶּׁשִבי ֲעַדִיין ֶׁשִּנְמָצִאים ַחָּייִלים ָלנּו ְׁשֵני ֶׁשֵּיׁש ִלְׁשּכֹוַח ָלנּו ָאסּור

ֵהם. ְּׁשלֹוָמם ְוֵאיפֹה ַמה יֹוֵדַע א ְוִאיׁש ָרָאה אֹוָתם, ִאיׁש א ֵּביְנַתִיים,

אֹוָתם. ִלְׁשּכֹוַח ְוא ָּכל ַהְּזַמן ֲעֵליֶהם ְלַדֵּבר ָצִרי ְלַדְעִּתי,

אבשלום חן
באר שבע

ְּבַעְצָמם ְלַהְחִליט ְצִריִכים ַהַּתְלִמיִדים
.89 ְּבִגיָּליֹון ַמְׁשִמין" אֹוֶכל ֶנֶגד ַהִחיּנּו "ִמְׂשַרד ַהַּכָּתָבה ֶאת ָקָראִתי

ְּבִריאּות ְּבִׁשיעּוֵרי ִאיָּתם ְלׂשֹוֵחַח ָצִרי ְלַדְעִּתי, ְׁשֵמִנים. ְיָלִדים ֶׁשֵּיׁש ַמְסִּכיָמה ֲאִני

ַהַהְׁשָמָנה. נֹוֵׂשא ַעל

ִמָּבֵּתי ְמכֹונֹות ַהַּמְמַּתִּקים ֶאת ָלַקַחת ֶׁשרֹוֶצה ַהִחיּנּו ִמְׂשַרד ִעם ַמְסִּכיָמה א ֲאִני

ִיְקנּו ֵהם ְלַהְחִליט ְּבַעְצָמם ִאם ִויכֹוִלים ֲחָכִמים ֵהם ֶׁשְּיָלִדים חֹוֶׁשֶבת ַהֵּסֶפר. ֲאִני

ָּבִריא. אֹוֶכל ַמְמַּתִּקים אֹו

בן-שלום שקד
תל-אביב

ְלָז'קֹו ָאְייֶזְנֶּבְרג! ַהָּכבֹוד ָּכל
."4 נֹוָלד "ּכֹוָכב ֶׁשל ַהּתֹוְכִנּיֹות ָּכל ֶאת ָרִאיִתי ַהָּׁשָנה,

ֲאִמִּתי, ּכֹוָכב הּוא ִניֵּצַח. ֶּבֱאֶמת ְוהּוא ְיַנֵּצַח, ָאְייֶזְנֶּבְרג ֶׁשָז'קֹו ָיַדְעִּתי ֵמַהַהְתָחָלה

ַּפַעם. ֵאי ְּבִיְׂשָרֵאל ֶׁשָהָיה ְּביֹוֵתר ַהּטֹוב

ַלהֹוָפָעה ֶׁשּלֹו. ְמַחָּכה ְּכָבר ֲאִני

בוגנים אדווה
כפר-סבא

ָאְייֶזְנֶּבְרג ָז'קֹו ֶאת ְלַהְחִרים ָצִרי
ֶׁשא ָאַמר הּוא ַּגם ַּבָּצָבא. ֵׁשיֵרת א ,"4 "ּכֹוָכב נֹוָלד ֶׁשל ַהּזֹוֶכה ָאְייֶזְנֶּבְרג, ָז'קֹו

ָהַל א ֶׁשהּוא ָאַמר ֲאִפיּלּו ָּכאן. הּוא ִּיְקֶרה ַמה לֹו ִאְכַּפת ְוא ֵמַהְּמִדיָנה לֹו ִאְכַּפת

אֹותֹו. ְמַעְנֵיין א ַּבְּמִדיָנה ָּדָבר ׁשּום ַּבְּבִחירֹות ִּכי ְלַהְצִּביַע

ֶאְזָרִחים ְצִריָכה ִיְׂשָרֵאל ְמִדיַנת ֶׁשּלֹו. ַלהֹוָפעֹות ָלֶלֶכת ָצִרי ֶׁשא חֹוֵׁשב ֲאִני

ָז'קֹו. ְּכמֹו ֶאְזָרִחים ְוא טֹוִבים

מדמוני שחר
תקווה פתח

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.
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5 ִיְׂשְרֵאִלים ָחְׁשבּו ִמְּזַמן א ַעד

ִּבְצפֹון ָלגּור יֹוֵתר ֶׁשּטֹוב ַרִּבים

ָהָאֶרץ ָעְזבּו ֶאת ֵהם ָאֶמִריָקה.

ַהְּבִרית, ְּבַאְרצֹות ָלגּור ְוָעְברּו

ַהִּבְלִּתי ָהֶאְפָׁשֻרּיֹות "ֶאֶרץ

ַחִּיים ֶהֱאִמינּו ֶׁשָּׁשם ֵהם ֻמְגָּבלֹות".

ֶׁשָּׁשם ַּגם ֶהֱאִמינּו ֵהם יֹוֵתר. טֹוב

יֹוֵתר. ַמְרִוויִחים

ַהְרֵּבה ָהַאֲחרֹונֹות ַּבָּׁשִנים ְוִהֵּנה,

חֹוְזִרים ֵמָהָאֶרץ, ֶׁשָּיְרדּו ִיְׂשְרֵאִלים

ַהַחִּיים ֶׁשָּכאן "ֶהְחַלְטנּו ְלִיְׂשָרֵאל.

אֹוְמִרים. ֵהם יֹוֵתר", טֹוִבים

מֹוִדים ֶׁשחֹוְזִרים ַהִּיְׂשְרֵאִלים

ַהִּביְטחֹוִנּיֹות ַהְּבָעיֹות ֶׁשַּלְמרֹות

יֹוֵתר טֹוב ֲעַדִיין ֶׁשֵּיׁש ְּבִיְׂשָרֵאל,

ָהעֹוָלם, ֶטרֹור ְּבָכל ֵיׁש "ַהּיֹום ָּכאן.

אֹוְמִרים. ֵהם ַרק ָּבָאֶרץ", א

עֹוֵלה ָהעֹוִלים ָלָאֶרץ ִמְסַּפר ַּגם

ִלְחיֹות ַמֲעִדיִפים ֵהם ְלָׁשָנה. ִמָּׁשָנה

נֹוְלדּו. ֶׁשָּבֶהם ָּבֲאָרצֹות ְוא ָּכאן

ִּביָּטחֹון ְּבָעיֹות ֶׁשל ָהיּו א ִאם

ָהְייָתה ְמִדיָנה ִיְׂשָרֵאל ָּבָאֶרץ,

טֹוִבים. יֹוֵתר עֹוד ָהיּו ָּבּה ֶׁשַהַחִּיים

ֶּבֱאֶמת ֶׁשִּיְׂשָרֵאל ְנַקֶּווה ּבֹואּו

ְנַקֶּווה ּבֹואּו ָּכזֹאת. ְמִדיָנה ִּתְהֶיה

ְוַהְּמִדינֹות ֶׁשַהָּפֶלְׂשִתיָנִאים ַּגם

יּוְכלּו ֵהם ֶׁשַּגם ָיִבינּו ָהֲעָרִבּיֹות

ַיֲעׂשּו ֵהם ִאם יֹוֵתר, טֹוב ִלְחיֹות

ִעם ִיְׂשָרֵאל. ָׁשלֹום

ְׂשֵמִחים ְמאֹוד ָמקֹום, ֲאַנְחנּו ִמָּכל

ָּכאן ָלגּור ָּבִאים ֲאָנִׁשים ֶׁשַאְלֵפי

ְוָׁשָנה. ָׁשָנה ְּבָכל

יגאל צדקא
עורך

ְּבִיְׂשָרֵאל ִלְחיֹות טֹוב



קלות בקלי עברית

לחדשות  דו-שבועון
ומהעולם מהארץ

ראשי: עורך

יגאל צדקא

yigal@hebrewtoday.com

מערכת: חברי

גרינברג, עמית גלבוע, אבי

כהן, יעקב גרנות, איילת

רונן גליק אילן אחירוני,

עריכת לשון:

גלייזר-אמיר דפנה

גרפיקה:

נחמה לוין

מו"ל:

הוצאה לאור - "גוד טיימס"

02-6437153

96269 ירושלים ,52 החלוץ

ותכנות: מחשבים

גרנות אסף

מנויים: מחלקת

ליאורה

orders@hebrewtoday.com

www.israel-catalog.com

www.seferisrael.com

אינטרנט: אתר

www.hebrewtoday.com

רוייטרס צילומים:

אישור שהיא בלא צורה להעתיק בכל אין

לאור. מהמוציאים בכתב

צילומים. או יד כתבי מחזירה המערכת אין

www.hebrewtoday.com

3 ינשוף

גרינברג עמית מאת
ְלִכיּוּון ַהָּקָרה ָעפֹות ֵמֵאירֹוָּפה ִציּפֹוִרים ִמִּמיְלַיאְרד יֹוֵתר ֵאּלּו, ְּבחֹוָדִׁשים

ִּבְמִדיַנת ִיְׂשָרֵאל. ַּגם עֹוְברֹות ֵהן ַהַחָּמה. ַּבֶּדֶר ַאְפִריָקה

ְלֵאזֹור ַמִּגיעֹות ֵהן

ַהחּוָלה, ֲאַגם

ַּבָּמקֹום ָנחֹות

.ַּבֶּדֶר ּוַמְמִׁשיכֹות

ְקבּוָצה ַּבְּתמּוָנה:

ַׂשְקָנִאים ֶׁשל

ַּבֲאַגם ַהחּוָלה.

ינשוף כתב מאת
ֶׁשַחִּיים ְּבַרֲעָנָנה, ָהֲאָנִׁשים ָהַאֲחרֹון, ַּבְּזַמן ַהְּבִריאּות ִמְׂשַרד ֶׁשָעָׂשה ֶמְחָקר ְלִפי

ִּבְמֻמָּצע. ָׁשִנים ְּכ-84 ָּבָאֶרץ: ַאֶחֶרת ִעיר ְּבָכל ִמִּיְׂשְרֵאִלים יֹוֵתר ָׁשִנים ַחִּיים

ִּבְמֻמָּצע  ָׁשִנים ּוְכ-81 ִלְגָבִרים ִּבְמֻמָּצע ָׁשָנה ְּכ-80 ְּבִיְׂשָרֵאל הּוא ַהַחִּיים אֹוֶר

ְלָנִׁשים.

ִּבְמֻיָחד. ָארֹו ַהַחִּיים אֹוֶר ֶׁשָּבֶהן ַהְּמִדינֹות ַאַחת ִהיא ִיְׂשָרֵאל

ָיָּפן. ִנְמֵצאת ָּבעֹוָלם ָהִראׁשֹון ַּבָּמקֹום

ִציּפֹוִרים ְּבִיְׂשָרֵאל ִמיְלַיאְרד

יֹוֵתר ְּבַרֲעָנָנה ַחִּיים

גרינברג עמית מאת
ָקָנה ָּבאֶפט ָׁשָנה ַּכֲחִצי ִלְפֵני ָּבעֹוָלם. ֶהָעִׁשיר ַהֵּׁשִני ָהִאיׁש הּוא ָּבאֶפט ָוואֶרן

ַּבָּגִליל. ֶׁשִּנְמָצא ַהִּיְׂשְרֵאִלי "ִיְׂשָקר" ִמְפָעל ֶאת

ֶּׁשָרָאה. ַמה ֶאת ְוָאַהב ְּבִיְׂשָרֵאל ָּבאֶפט ִּביֵּקר ֶׁשָעָבר ַּבחֹוֶדׁש

עֹוד ַנְׁשִקיַע "ֲאַנְחנּו

ָאַמר ְּבִיְׂשָרֵאל", ַהְרֵּבה

ִהיא "ִיְׂשָרֵאל ָּבאֶפט.

ְוֵיׁש ַמְדִהיָמה, ְמִדיָנה

ְמֻיָחִדים. ֲאָנִׁשים ָּבּה

ָּכאן, א ֶּׁשָרִאיִתי ַמה

ָמקֹום ְּבׁשּום ָרִאיִתי

ָּבעֹוָלם". ַאֵחר

ַמְדִהיָמה ְמִדיָנה ִהיא ִיְׂשָרֵאל ָּבאֶפט: ָוואֶרן

רוייטרס
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ְירּוָׁשַלִים: ַצֲעַדת
ַהֻּסּכֹות ַחג ֶׁשל ַהֶּמְרָּכִזי ָהֵאירּוַע

4 ינשוף
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צדקא יגאל מאת
ַמְפִחיָדה קֹוֵריָאה ְמִדיַנת ְצפֹון

ִהיא ִּכְׁשבּוַעִיים ִלְפֵני ָהעֹוָלם. ֶאת

ַּגְרִעיִני (ָאטֹוִמי) ַּבַּפַעם ִניּסּוי ָעְׂשָתה

ַהִּניּסּוי ָעְׂשָתה ֶאת ִהיא ָהִראׁשֹוָנה.

ּוְמִדינֹות ַהְּבִרית ֶׁשַאְרצֹות ִּפי ַעל ַאף

ֶׁשא אֹוָתּה ִהְזִהירּו ֲאֵחרֹות ָּבעֹוָלם

זֹאת. ַלֲעׂשֹות

ְצפֹון ֶאת ְלַהֲעִניׁש ָּבאּו"ם ֶהְחִליטּו

ְלִפי ַהַהְחָלָטה, .ָּכ ַעל קֹוֵריָאה

ִלְמּכֹור ָהעֹוָלם ַיְפִסיקּו ְמִדינֹות

ַרִּבים. מּוָצִרים ַלּקֹוֵריָאִנים

ִהיא קֹוֵריָאה ֶׁשְּצפֹון ִלְזּכֹור ָצִרי

א "ְמִדיָנה ֶּדמֹוְקָרִטית. א ְמִדיָנה

ִמְּפֵני ְמֻסֶּכֶנת ְמִדיָנה ִהיא ֶּדמֹוְקָרִטית

ּכֹוַח ַּבַעל ֶאָחד ָאָדם עֹוֵמד ֶׁשְּברֹאָׁשּה

ְּבִלי ְּדָבִרים ַלֲעׂשֹות ָיכֹול הּוא ַרב.

ֶׁשּלֹו ַּבְּמִדיָנה ֵמֲאָנִׁשים ִאיּׁשּור ְלַבֵּקׁש

ָּבאּו"ם. אֹוְמִרים ֶאת ֻּכָּלם", ּוְלַסֵּכן

ַרִּבים, ֲעִנִּיים ַּגם ֵיׁש קֹוֵריָאה ִּבְצפֹון

ַהְּצפֹון ַהֶּמְמָׁשָלה זֹאת ַלְמרֹות ַא

ֶּכֶסף ַהְרֵּבה ְמאֹוד מֹוִציָאה קֹוֵריָאִנית

ָלֶהם. עֹוֶזֶרת ְוא ַּגְרִעיִני ֶנֶׁשק ַעל

קֹוֵריָאה, ְצפֹון ֶׁשל ַהְּׁשֵכנֹות ְוָיָּפן, ִסין

עֹוָׂשה. ֶׁשִהיא ִמַּמה ְמאֹוד ֻמְדָאגֹות

צדקא אילן מאת
ַהּסּוִסים ֵמירֹוץ ֶנֱעַר ַהֻּסּכֹות ְּבַחג

ִניר ְּבִקיּבּוץ ְּבִיְׂשָרֵאל, ָהִראׁשֹון

ַרִּבים חֹוְבִבים ֵחיָפה. ֶׁשְּלַיד ָיֶפה

ִלְראֹות ִהִּגיעּו סּוִסים ֶׁשל ֵמרֹוֵצי

ַרִּבים ַמְפִּגיִנים ַּגם ֶאת ַהֵּמירֹוץ.

ֶנְגּדֹו. ְלַהְפִּגין ְּכֵדי ַלֵּמירֹוץ ִהִּגיעּו

ַּבְּבִריאּות ּפֹוְגִעים סּוִסים "ֵמירֹוֵצי

ָאְמרּו. ֵהם ֶׁשל ַהּסּוִסים",

ינשוף כתב מאת
ַצֲעַדת ָהָיה ֶׁשָּבֶהם ַהֲחׁשּוִבים ַהֻּסּכֹות. ַאַחד ְּבַחג ְּבִיְׂשָרֵאל ָהיּו ֵאירּוִעים ַאְלֵפי

ִייּׁשּוִבים ִמַּכָּמה ְירּוָׁשַלִים ְלִכיּוּון ִלְצעֹוד ִהְתִחילּו ֲאָנִׁשים ַאְלֵפי ְירּוָׁשַלִים.

ָּבְרחֹובֹות ָצֲעדּו ִלירּוָׁשַלִים, ֵהם ִהִּגיעּו ְּכֶׁשֵהם ִלירּוָׁשַלִים. ִמחּוץ ֶׁשִּנְמָצִאים

ָהעֹוָלם. ִמָּכל ַּתָּייִרים ַּגם ָהיּו ֵמַהּצֹוֲעִדים ֵחֶלק ֶׁשָּלּה. ָהָראִׁשִּיים

ָהעֹוָלם ֶאת ַמְפִחיָדה קֹוֵריָאה ְצפֹון
* "ְצפֹון ָעְׂשָתה ֶׁשִהיא (ָאטֹוִמי) ַּגְרִעיִני ִניּסּוי ִּבְגַלל ְצפֹון קֹוֵריָאה ֶאת ְלַהֲעִניׁש ֶהְחִליט ָהאּו"ם

* ָּבאּו"ם אֹוְמִרים ַמֶּׁשהּו", ַחָּייִבים ַלֲעׂשֹות ַוֲאַנְחנּו ָהעֹוָלם, ֶאת ְמַסֶּכֶנת קֹוֵריָאה

סּוִסים ִראׁשֹון ֵמירֹוץ
ְּבִיְׂשָרֵאל

קוריאה נגד צפון רוייטרסמפגינים

רוייטרסרוייטרסמִׁשְּתַּתְפִיםּבַּצְעָדָהּבְמֶרְּכַזיְרּוׁשָלַיִם

11



5 ינשוף

Each issue of "Yanshuf" 

comes with a CD - 

so 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.

Listen to the 
"Yanshuf" articles 

on a CD!

Available at
www.hebrewtoday.com

גרנות איילת מאת
ְּביֹוֵתר ַהְּמֻפְרָסִמים ַהְּׁשָווִקים ַאַחד הּוא ֶׁשִּבירּוָׁשַלִים ְיהּוָדה ַמֲחֶנה ׁשּוק

ָּבָאֶרץ.

ֶׁשל ְּבָגִדים ֲחֻנּיֹות ִנְפְּתחּו ַּבּׁשּוק ָּפָניו. ֶאת ְמַׁשֶּנה ַהּׁשּוק ָהַאֲחרֹוָנה, ַּבְּתקּוָפה

יֹוְקָרה. ִמְסֲעדֹות ְוֵכן ְמַעְּצִבים

ֶזה", אֹוְמִרים ֵאָליו ִּבְגַלל ַמִּגיִעים ְצִעיִרים ְויֹוֵתר ָּפָניו, ֶאת "ַהּׁשּוק ְמַׁשֶּנה

ְּבָגִדים". ְוִלְקנֹות יֹוְקָרה ְּבִמְסֲעדֹות ֶלֱאכֹול אֹוֲהִבים "ַהְּצִעיִרים ַהּסֹוֲחִרים.

ַלּׁשּוק. ַמִּגיִעים ַּתָּייִרים ַרִּבים ַּגם

ֵּפירֹות ְוַגם ַמְזָּכרֹות ּבֹו קֹוִנים ֵהם

ְמֻיָחִדים. ִויָרקֹות

ַּבָּׁשִנים ִׁשיְּפָצה ְירּוָׁשַלִים ִעיִרַּיית

ַוֲאָנִׁשים ַהּׁשּוק, ֶאת ָהַאֲחרֹונֹות

ַלּׁשּוק ָהַפ חֹוְׁשִבים ֶׁשהּוא ַרִּבים

ָּבָאֶרץ. ְּביֹוֵתר ַהָּיֶפה

ָּפָניו ֶאת ְמַׁשֶּנה ְיהּוָדה ַמֲחֶנה ׁשּוק

צדקא יגאל מאת
ַּגם ֵהם ֲאָבל ַהַחִּגים, ֶאת אֹוֲהִבים ְמאֹוד ַהְּירּוָׁשְלִמים

ֵמֶהם. ִמְתַעְּייִפים

ְרחֹובֹות ַהִּכיּפּוִרים ְויֹום ַהָּׁשָנה רֹאׁש ֶׁשִּלְפֵני ַּבָּיִמים

ֶׁשָּבִאים ָהָאֶרץ ִמָּכל ִיְׂשְרֵאִלים ְירּוָׁשַלִים ִמְתַמְּלִאים

ַהְּכֶנֶסת ֶׁשָּבִעיר. ְּבָבֵּתי ַה"ְּסִליחֹות" ֶאת ְּתִפיַּלת ִלְׁשמֹוַע

ְּבֶאְמַצע ֶנֱאָמרֹות ָהֵאֶּלה ַהְּתִפיּלֹות

ִלְׁשמֹוַע ֶׁשָּבִאים ְוַהִּיְׂשְרֵאִלים ַהַּלְיָלה,

ַלְּירּוַׁשְלִמים ִליׁשֹון. ַמְפִריִעים אֹוָתן,

ַּתֲהלּוכֹות עֹוִׂשים ַהֻּסּכֹות ְּבַחג ,ָּכ ַאַחר

ְוַתָּייִרים ִיְׂשְרֵאִלים ִּבירּוָׁשַלִים. ַרּבֹות

ְלִהְׁשַּתֵּתף ַמִּגיִעים ָלִעיר ְּכֵדי ַרִּבים

ְּבֶמְרַּכז ֶׁשֶּנֱעָרכֹות ָהֵאֶּלה ַּבַּתֲהלּוכֹות

ְּגדֹוִלים, ַהֻּסּכֹות ְּבַחג "ַהְּפָקִקים ָהִעיר.

ָׁשעֹות", ְּבֶמֶׁש ְּתקּוִעים ָּבֶהם ַוֲאַנְחנּו

ַהְּירּוַׁשְלִמים. אֹוְמִרים

ֵמַהְּירּוַׁשְלִמים ֵחֶלק ַמְסִּפיק, א ֶזה ְוִאם

ִּבְמקֹומֹות ַעל ַהִּמְדָרכֹות, ֶׁשָּלֶהם ַהֻּסּכֹות ֶאת ּבֹוִנים

ַלֲעבֹור. ָלֲאָנִׁשים ֶׁשַּמְפִריִעים

ַהְרֵּבה ֶׁשָּכל-ָּכ ּוְׂשֵמִחים ַהַחִּגים ֶאת אֹוֲהִבים "ֲאַנְחנּו

ַּגם אֹוֲהִבים ֲאַנְחנּו ֲאָבל ִּבירּוָׁשַלִים. ְלַבֵּקר ָּבִאים ֲאָנִׁשים

אֹוְמִרים ַהַחִּגים", ְּתקּוַפת ְּכֶׁשִּנְגֶמֶרת ּוְׂשֵמִחים ֶׁשֶקט

ַהְּירּוַׁשְלִמים.

ֵמַהַחִּגים ָלנּוַח רֹוִצים ִּבירּוָׁשַלִים

רוייטרס בירושלים שערים מאה בשכונת סוכות

רוייטרס
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ומחשבים גלבועמדע אבי בעריכת

גלבוע אבי מאת
ָלַאֲחרֹוָנה ִקיֵּבל ָהאֹוְסְטָרִלי ַהָּצָבא

ְלִהיָּלֵחם – ְמֻיֶחֶדת ְמִׂשיָמה

ְּבַקְרָּפדֹות ְמֻדָּבר ְּבַקְרָּפדֹות.

ֶׁשִּמְתָקְרבֹות ִּבְמֻיָחד, ַאְרִסּיֹות

ֲאָנִׁשים. ָּגִרים ֶׁשָּבֶהם ַלֲאזֹוִרים

ְמֻסָּכן ָהֵאֶּלה ַהַּקְרָּפדֹות ֶׁשל ָהֶאֶרס

ַּבַעל ַלֲהרֹוג ָּכל ָיכֹול הּוא ְּביֹוֵתר.

ַהַּקְרָּפָדה. ֶאת ֶׁשֹּיאַכל ַחִּיים

הּוא ָהאֹוְסְטָרִלים ֶׁשל ַהֲחָׁשׁש

ֵמַהַּקְרָּפדֹות, ִייָּפְגעּו ָאָדם ְּבֵני ֶׁשַּגם

ִּכי ָלַגַעת ָּבֶהן ֶׁשְּיַנּסּו ְיָלִדים ְּבִעיָּקר

ְמֻסָּכנֹות. ֶׁשֵהן יֹוְדִעים א ֵהם

ְלֶרַגע ֶזה, ֶׁשַעד ִהיא ַהְּבָעָיה ֲאָבל

א יֹוְדִעים ָהאֹוְסְטָרִלי ַּבָּצָבא

ַּבַּקְרָּפדֹות ְלִהיָּלֵחם ְּבִדּיּוק ֵאי

ָהֵאֶּלה...

גרינברג עמית מאת
ְמִדינֹות ֲאֵחרֹות ְּכמֹו ִיְׂשָרֵאל, ְמִדיַנת

ַלֲעִלַּיית ִלְמצֹוא ִּפְתרֹון ְמַנָּסה ָּבעֹוָלם,

ַהִּפְתרֹונֹות ַאַחד ַהֶּדֶלק. ַהְּמִחיר ֶׁשל

ֶּדֶלק "ִּביֹו-ִּדיֶזל". ַהִּנְקָרא ֶּדֶלק הּוא

ׁשֹוִנים ַמֲאָכל ִמַּׁשְמֵני ֶזה ָעׂשּוי

ַחָּמִנּיֹות, ֶׁשֶמן ַמִּכיִרים ְּכגֹון ֶׁשֻּכָּלנּו

ֶנְחָׁשב ַהֶּזה ַהֶּדֶלק ְועֹוד. סֹוָיה ֶׁשֶמן

ַה"ִּביֹו-ִּדיֶזל" יֹוֵתר. יֹוֵתר ְוזֹול ְלָנִקי

ַעל ַהָּמנֹוַע. ְוׁשֹוֵמר ַּגם טֹוב ַלְּמכֹוִנית

ִיְׂשָרֵאל ֶמְמֶׁשֶלת ֶהְחִליָטה ָלַאֲחרֹוָנה,

ְּבֶדֶלק ַה"ִּביֹו- ַהִּׁשיּמּוׁש ֶאת ְלעֹוֵדד

ִּדיֶזל".

ֶׁשְּכָבר ֲאָנִׁשים ֵיׁש ְּבִיְׂשָרֵאל

ְמַקְּבִלים ֵהם ַהֶּזה. ַּבֶּדֶלק ִמְׁשַּתְּמִׁשים

ָפָלאֶפל ֵמֲחֻנּיֹות ְמֻׁשָּמׁש ַמֲאָכל ֶׁשֶמן

ִמִּמְסָעדֹות ּוִמְׁשַּתְּמִׁשים ּבֹו אֹו

ֶׁשָּלֶהם. ַלְּמכֹוִנּיֹות

ַרב ֶּכֶסף חֹוְסִכים ִיְׂשְרֵאִלים אֹוָתם

ַעל ִלְׁשמֹור עֹוְזִרים ְוַגם

ַהְּסִביָבה. ֵאיכּות

ְּבִׁשיּמּוׁש ַהְּבָעיֹות ַאַחת אּוָלם,

אֹו ְׁשִניְצל ּבֹו ָפָלאֶפל ֶׁשֵהִכינּו ְּבֶׁשֶמן

נֹוֵסַע "ְּכֶׁשֲאִני ָהֵריַח. הּוא (ְּכִתיָתה),

ֲאִני ָּבּה "ִּביֹו-ִּדיֶזל", ֶׁשֵּיׁש ִּבְמכֹוִנית

אֹו ֶׁשל ָפָלאֶפל ֵריַח ַהְּזַמן ָּכל ֵמִריַח

אֹוִתי, ְמַׁשֵּגַע ֶזה ָטִעים. ֶׁשל ְׁשִניְצל

אֹוֵמר ָרֵעב", ִלְהיֹות ַמְתִחיל ַוֲאִני

ֶׁשֶּנְחָׁשב ִיְׂשְרֵאִלי ְּבָלאּוְׁשֵטְיין, ֵעָרן

ַה"ִּביֹו-ִּדיֶזל". ְּבִעְנַיין ְלֻמְמֶחה

ְלִהְׁשַּתֵּמׁש ִלי ְּכַדאי זֹאת, ְּבָכל "ֲאָבל

ֶּכֶסף. ַהְרֵּבה חֹוֵס ֶׁשֲאִני ִמְּפֵני ּבֹו

ֲאִני ֶּדֶלק, ְלַתֲחַנת ָלֶלֶכת ִּבְמקֹום

ַהּמֹוְכִרים ָפָלאֶפל. ַלֲחֻנּיֹות הֹוֵל

ַהְּמֻׁשָּמׁש ַהֶּׁשֶמן ֶאת ִלי ָלֵתת ְׂשֵמִחים

ַמְרִוויִחים". ֻּכָּלנּו ֶׁשָּלֶהם, ּוְבֶעֶצם

ְמַגְּדִלים ָּבעֹוָלם ַרִּבים ִּבְמקֹומֹות

ַלֲעׂשֹות ִמֶּמּנּו ְּכֵדי ִּבְמֻיָחד ִּתיָרס

ְלַנּסֹות ְּכֵדי זֹאת ִלְמכֹוִנּיֹות. ֶּדֶלק

ָהָרִגיל, ַהֶּדֶלק ֶׁשל ַהְּבָעָיה ֶאת ִלְפּתֹור

ַלֲעלֹות. ַמְפִסיק א ֶׁשְּמִחירֹו

ָפָלאֶפל ֶׁשל ֵריַח ִעם ָהאֹוְסְטָרִליְמכֹוִנית ַהָּצָבא
ְלִמְלָחָמה יֹוֵצא
ַקְרָּפדֹות ְּב...

ַּבְּמכֹוִנּיֹות ַמֲאָכל ְּבֶׁשֶמן ִמְׁשַּתְּמִׁשים ִיְׂשְרֵאִלים ְויֹוֵתר יֹוֵתר
* ַהְּסִביָבה ְלֵאיכּות חֹוֵס ֶּכֶסף ְוטֹוב ֶזה * ְּבֶדֶלק ִּבְמקֹום ֶׁשָּלֶהם

וקרפדה אוסטרלי צבא איש

רס
יט

וי
ר

רוייטרס
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7 ינשוף

גרנות איילת מאת
ִלְניּו-ִזיָלְנד. ְּכחֹוֶדׁש ָעַבר ִלְפֵני ְּבִיְׂשָרֵאל, ַּבָּסָפאִרי ֶׁשּנֹוָלד ִטיְגִריס

זּוג. ַּבת ַהִּיְׂשְרֵאִלי ַלִּטיְגִריס ִלְמצֹוא ַהִּסיָּבה:

ֶׁשעֹוִׂשים  זֹו ַהִּסיָּבה ִטיְגִריִסים. ְּכ-450 ַרק ַחִּיים ָהעֹוָלם ְּבָכל

ָּבעֹוָלם. ַהִּטיְגִריִסים ִמְסַּפר ֶאת ְלַהְגִּדיל ָּכל-ָּכ ְּגדֹוִלים ַמֲאַמִּצים

ָּבָאֶרץ. ַּבָּסָפאִרי ִנְׁשֲארּו ַהִּיְׂשְרֵאִלי ֶׁשל ַהִּטיְגִריס ַההֹוִרים

ִטיְגִריִסים עֹוד יֹוִלידּו ֶׁשֵהם ְמַקֶּווה ַהְּמַטְּפִלים ַּבָּסָפאִרי ֶצֶוות

"ַצָּבִרים".

גרינברג עמית מאת
ָקְרָאה ִהיא ִמִּיְׂשָרֵאל. ָהַעִין ָהִעיר רֹאׁש ְלַכֵּבד ֶאת ֶהְחִליָטה ְּפָראג ִעיִרַּיית

ָהַעִין". "רֹאׁש ַהִּיְׂשְרֵאִלית ָהִעיר ֵׁשם ַעל ֶׁשָּבִעיר ַהְּגדֹוִלים ַהַּפאְרִקים ְלַאַחד

ָלֶהם ָקֶׁשה ְּבָעָיה. ֵיׁש ְּפָראג ְלַאְנֵׁשי ֲאָבל ָּגדֹול, ָּכבֹוד ֶזה ָהַעִין רֹאׁש ְלַאְנֵׁשי

ָהַעִין". "רֹאׁש ַהִּמיִּלים לֹוַמר ֶאת

ְּפָראג רֹוִצים ְּבִעיִרַּיית ַהֵּׁשם. ֶאת ְלַׁשּנֹות ֵמָהִעיִרָּייה ִּביְּקׁשּו ֵמֶהם ַרִּבים

ֶׁשָהֲאָנִׁשים ְּבטּוִחים ֲאַנְחנּו ֲאָבל ְזַמן, ְקָצת "ִייָּקח ַהֵּׁשם. ֶאת ְלַהְׁשִאיר

אֹוְמִרים ָּבִעיִרָּייה. ָהַעִין'", 'רֹאׁש לֹוַמר ִיְתַרְּגלּו

ִמְתַרֵּגל ַהִּיְׂשְרֵאִלי ַהִּטיְגִריס
ִּבְניּו-ִזיָלְנד ַהֲחָדִׁשים ַלַחִּיים

רוייטרס

ְּכֵאב רֺאׁש עֹוָׂשה ָהַעִין רֺאׁש
ְּפָראג ְלתֹוָׁשֵבי

גליק רונן מאת
ְּבִיְׂשָרֵאל ֶׁשָהֲאִסיִרים ִנְדֶמה

ְלַקְייָטָנה. ִהִּגיעּו ֶׁשֵהם חֹוְׁשִבים

ֶׁשְּבֶכֶלא ִהְתַּפְרֵסם ָהַאֲחרֹון ַּבְּזַמן

ָהֲאִסיִרים ִּביְּקׁשּו ֶׁשַבע ִּבְבֵאר

ָּבֶהם ֶׁשֵּיׁש ִעיּתֹוִנים ְלַקֵּבל

ְּגִלידֹות. ְוַגם ַּתְׁשֵּבִצים,

ָנִעים ָלנּו ֶׁשִּיְהֶיה רֹוִצים "ֲאַנְחנּו

ָהֲאִסיִרים. ַּבַּקִיץ", ָאְמרּו יֹוֵתר

ִּביְּקׁשּו ֲאֵחִרים ֶּכֶלא ְּבָבֵּתי

ְּגדֹוִלים. ֶטֶלִוויְזָיה ָמַסֵּכי ָהֲאִסיִרים

א ַהֶּכֶלא ָּבֵּתי ֶׁשל ַהְּמַנֲהִלים

ַמה ֶאת ָלֲאִסיִרים ָלֵתת מּוָכִנים

ֶזה ַּבֶּכֶלא "ִלְהיֹות ֶּׁשִּביְּקׁשּו.

ְּפָרס". "א אֹוְמִרים, ֵהם עֹוֶנׁש",

ֲאִסיִרים
ְּבִיְׂשָרֵאל:

ְּגִליָדה רֹוִצים
ְוַתְׁשֵּבִצים

בפראג נואם צ'כיה ממשלת רוייטרסראש
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העולם ומכל ומשם מכאן סיפורים

8 ינשוף

היא אמנית ג'ניפר אנגוס

אמנות יצירות שעושה קנדית

מבדים.

בטורונטו בדים בתערוכת

כ-15,000  ג'ניפר עשתה

מבד של חרקים דוגמאות

קיר. על אותם והציגה

לקיר הודבקו החרקים

יפים היו הם סיכות. באמצעות

מהמבקרים שחלק עד כל-כך

בתערוכה חשבו שמדובר

אמיתיים. בחרקים

המאכלים אחד הוא השוקולד

והנאכלים ביותר האהובים

בשנים בעולם. אולם, ביותר

מנסים אנשים האחרונות

שוקולד מפני לאכול פחות

משמין. שהוא

כמובן, השוקולד, מפעלי אבל,

שיותר כמה שנקנה רוצים

הם בכל שנה שוקולד. לכן,

מדברים הם שבו כנס עושים

דרכים ומחפשים שוקולד על

חדשות למכור אותו.

שהיה האחרון, בכנס

דוגמנית הציגה בניו-יורק,

עשוי שכמעט כולו כובע

שהכובע רק חבל משוקולד.

למכירה... אינו הזה

הקיר זהירות! חרקים על

במיוחד מתוק כובע

רוייטרס

רוייטרס

שבסין החיות בגן

שחיות מכך מודאגים

בטבע. נעלמות רבות

רבות ציפורים גם

מהטבע, נעלמות

תוכים. ובעיקר

מתעניינים הסינים

בתוכים. במיוחד

עליהם, להגן כדי

אותם מגדלים הם

כך ואחר חיות, בגני

אותם משחררים הם

לטבע.

מקבלת ילדה בתמונה:

מתוכי. נשיקה

אוהבת שהיא נראה לא

במיוחד. זה את

19

צבעונית20 נשיקה



העולם ומכל ומשם מכאן סיפורים

9 ינשוף

העולם ברחבי רוייטרס כתבי מאת

את זה. עושים נראה אתכם

מהמטבח כיסאות לוקחים

כזה גבוה. ועושים מגדל

לא שאתם יודעים אנחנו טוב,

אבל זה, את לעשות יכולים

זאת עושים הסיני בקרקס

הלאומי בקלות. בקרקס ואפילו

60 אקרובטים  יש הסיני

ביותר. קשים תרגילים שעושים

שהם נראה שלהם בהופעה

אך צריך בקלות, עושים הכול

על מתאמנים שהם לזכור

רבות. שנים במשך התרגילים

הפכו הסיניים הקרקסים

מכיוון בעולם למבוקשים

מפני וגם מאוד מרשימים שהם

יותר ויותר שאנשים מתנגדים

חיים. בעלי יש שבהם לקרקסים

היא הודו צבא האופנוענים של יחידת

להיות שהודים רבים רוצים יחידה

באופנועים משתמש ההודי הצבא בה.

פקיסטאן, עם הגבול באזור בעיקר

לא טובים. יחסים יש להם שעמה

הם מה מראים הודים חיילים בתמונה:

האופנועים. על לעשות יודעים

35 שנה  לציון עשו הם הזו ההצגה את

פקיסטאן. עם למלחמה

של פירמידה
חיילים

מציג הסיני הקרקס

רוייטרס

רוייטרס

צבעונית נשיקה

רוייטרס
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10 ינשוף

קצר סיפור

ְּבָכל ִמְפָעל ָּגדֹול. ֶאָחד ָהָיה ְלִאיׁש

ֶׁשּלֹו ַהּפֹוֲעִלים ֵּבין עֹוֵבר ָהָיה הּוא יֹום

הּוא א. ּוִמי ִמי עֹוֵבד ִלְראֹות ְּכֵדי

עֹוְבדֹות ַהְּמכֹונֹות ֶאת ִלְראֹות ֶנֱהָנה

ֶאת ִלְראֹות ֶנֱהָנה הּוא ִּבְמִהירּות.

ְּבִלי ַהְּזַמן, ָּכל עֹוְבִדים ֶׁשּלֹו ַהּפֹוֲעִלים

ַאַחת. ַּדָּקה ֲאִפיּלּו ָלנּוַח

עֹוֵמד ָצִעיר ָּבחּור ָרָאה הּוא ֶאָחד, יֹום

ִמֶּזה, ָּגרּוַע עֹוֵבד. ַהִּפיּנֹות ְוא ְּבַאַחת

אֹותֹו ִהְרִּגיז ֶזה ְוִעיֵּׁשן. ָעַמד הּוא

ְוִאיּלּו ְוִהִּזיעּו, ָעְבדּו ֻּכָּלם ְמאֹוד.

ָעַבד. ְוא ָּכ ְסָתם ָעַמד ַהֶּזה ַהָּבחּור

ִלְצעֹוק. ְוֵהֵחל ַהִּמְפָעל ֵאָליו ַּבַעל ִניַּגׁש

ַמְרִוויַח ַאָּתה ַּכָּמה ֶּכֶסף ִלי, "ַּתִּגיד

אֹותֹו. ָׁשַאל ְּבחֹוֶדׁש?"

ַהִּסיַגְרָיה ֶאת ִּכיָּבה ַהָּבחּור, ִנְבַהל

ְׁשלֹוֶׁשת ַמְרִוויַח "ֲאִני ְוָאַמר: ִּבְמִהירּות

ֲאדֹוִני". ְׁשָקִלים ְּבחֹוֶדׁש, ֲאָלִפים

ְּגדֹוָלה ֲחִביָלה ַהִּמְפָעל ַּבַעל הֹוִציא

ְׁשלֹוֶׁשת ָסַפר ֶׁשּלֹו, ֵמַהִּכיס ֶּכֶסף ֶׁשל

ֶאת "ַקח ְׁשָקִלים ְוָנַתן ַלָּבחּור. ֲאָלִפים

ְוִתְסַּתֵּלק ַהֶּזה ַהחֹוֶדׁש ַהַּמְׂשּכֹוֶרת ֶׁשל

אֹוְת רֹוֶצה ִלְראֹות א ֲאִני ִמָּכאן.

ַלְחזֹור ָּתִעיז ֶׁשא ַהֶּזה ׁשּוב. ַּבִּמְפָעל

ַּפַעם". ְלָכאן עֹוד

ְלַבַעל ּוְלַהְסִּביר ְלַדֵּבר ַהָּבחּור ִניָּסה

מּוָכן ָהָיה א הּוא ַא ַמֶּׁשהּו, ַהִּמְפָעל

ַהָּמקֹום, ֶאת "ַּתֲעזֹוב אֹותֹו. ִלְׁשמֹוַע

אֹוְת ִלְׁשמֹוַע רֹוֶצה א ֲאִני ָׁשַמְעָּת?!

ֶּׁשֲאִני ַמה ֶאת .ֶׁשְּל ַהֶהְסֵּבִרים ְוֶאת

ָּתעּוף ִמָּכאן ְלַהְסִּביר. א ָצִרי רֹוֶאה,

ָצַעק. ִמָּיד",

ְוָעַזב ַהֶּכֶסף ֶאת ָלַקח ַהָּבחּור

ַהִּמְפָעל. ֶאת

ְמַנֵהל ַלָּמקֹום ְּכֶׁשִהִּגיַע ָׁשָעה, ְלַאַחר

ֶאת ַהִּמְפָעל ַּבַעל ָהֲעבֹוָדה, ִסיֵּפר לֹו

ֵאי ִלי, "ּתֹאַמר אֹותֹו: ְוָׁשַאל ַהִּסיּפּור

ָּכֶזה ָלֲעבֹוָדה? ְוַעְצָלן ַּבְטָלן ִקיַּבְלנּו

ָעַבד ָּכֶזה ֶׁשֶאָחד ַמֲאִמין א ֲאִני

ָאַמר. ֶאְצֵלנּו",

ַהִּמְפָעל ְּבַבַעל ָהֲעבֹוָדה ְמַנֵהל ִהִּביט

ְקָצת. ֶׁשָּטִעיָת חֹוֵׁשב ֲאִני "ּבֹוס, ְוָאַמר:

הּוא ָעַבד ֶאְצֵלנּו. א ְּכָלל ַהֶּזה ָהִאיׁש

ַהִּפיָצה". ֶׁשל ַהָּׁשִליַח

ּוְלַהְפִסיד ִלְכעֹוס

גלבוע אבי מאת
ַלֲאָנִׁשים ֶׁשָּבּה ַּבּתֹוָפָעה ְלִהיָּלֵחם ֶהְחִליט ָהָאָדם ִאְרּגּון "ָאְמֶנְסִטי" ִלְזֻכּיֹות

ִסיָּבה. ְּבִלי ָּבֶהם ּוִמְׁשַּתְּמִׁשים ֶנֶׁשק "ֲאָנִׁשים קֹוִנים ְּכֵלי ֶנֶׁשק. ְּכֵלי ֵיׁש ַרִּבים

,"ְלָכ ֶׁשִהְתַּכְּוונּו ְּבִלי ְּבַעְצָמם ַּגם ְוִלְפָעִמים ֲאֵחִרים ַּבֲאָנִׁשים ּפֹוְגִעים ֵהם

ְּב"ָאְמֶנְסִטי". אֹוְמִרים

ֶׁשל צּוָרה ָלֶהם ֶׁשֵּיׁש ְיָלִדים ֶׁשל ַצֲעצּוִעים ֶנֶגד ּפֹוֲעִלים ַּגם ָהִאְרּגּון ַאְנֵׁשי

רֹוֵבי- ֶאְקְּדֵחי-ַצֲעצּוַע, ָהִאְרּגּון ַאְנֵׁשי ָאְספּו ָּבעֹוָלם ַרִּבים ִּבְמקֹומֹות ֶנֶׁשק.

אֹוָתם. ְוָהְרסּו ּדֹוִמים ְוַצֲעצּוִעים ַצֲעצּוַע

ַצֲעצּוִעים ְלִמְמַּכר ְמכֹוָנה "ָאְמֶנְסִטי" ִהִּציגּו ַאְנֵׁשי ֶׁשִּבְסָפַרד ְּבַּבְרֶצלֹוָנה

ֶאָחד ָּכל ְּבָיֵמינּו ְּגדֹוָלה. ַהְּבָעָיה ַעד ַּכָּמה ְלַהְראֹות ְּכֵדי ֶנֶׁשק ְּכֵלי ְּבצּוַרת

ִמְּמכֹוָנה. ַמְמַתִּקים ֶׁשּקֹוִנים ְּכמֹו ֶנֶׁשק ְּכֵלי ְּבַקּלּות ִלְקנֹות ָיכֹול

ִמֶּמָּנה... ִלְקנֹות ְוִאי ֶאְפָׁשר ֶּבֱאֶמת ֲאִמִּתית, א ַהּזֹאת ֶׁשַהְּמכֹוָנה ַּכּמּוָבן,

ֶנֶׁשק! ְּכֵלי ַהְפִסיקּו ִלְמּכֹור

רוייטרס
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מימרות... ניבים, פתּגמים,

בריא היגיון
לפתע, יצאו לספארי. ואוהד דוד

חול לקח דוד באריה. פגשו הם

האריה. של בעיניים אותו וזרק

קורה, דוד מה הבין לפני שהאריה

אוהד גבוה. עץ על וטיפס מהר רץ

דוד, לו קרא מהר", "בוא זז. לא

עליך". יתנפל שהאריה "לפני

אוהד, ענה עליי?" שיתנפל "למה

חול בעיניים?!" זרקתי לו "אני

מכשפה עשירה
עפה  רגילה מכשפה שאלה: אם

מכשפה עפה מה על מטאטא, על

עשירה?

תשובה: 

אבק... שואב

עניין של מסורת
אביו: את שאל אחד קטן גמל

דבשת?" לנו יש למה "אבא, -

שומרים מים, אנחנו "כי בדבשת -

במדבר ללכת יכולים אנחנו וכך

לשתות." בלי שבועות

גדולות?" רגליים לנו יש "ולמה -

יותר טוב ללכת שנוכל "כדי -

במדבר".

עבה?" פרווה לנו יש "ולמה -

מחום הגוף על לשמור "כדי -

המדבר." של הלילה וקור היום

אנחנו צריכים למה "אבל, אבא, -

כשאנחנו האלה הדברים כל את

חיות...?" בגן

ְּבַעִין ַרק ֶׁשרֹוֶאה ָאָדם הּוא ְׁשתּום-ַעִין

הּוא ַהּזֹאת ֶׁשֵּמַהִּסיָּבה ַּכּמּוָבן ַאַחת.

.ָּכל-ָּכ רֹוֶאה טֹוב ֵאינֹו

יֹוֵתר טֹוב רֹוֶאה ֲעַדִיין הּוא אּוָלם,

ָלֵכן ִעיְווִרים ֵמֲאָנִׁשים ִעיְווִרים.

ָּגדֹול", "ָמאֹור ִלְׁשתּום-ַעִין קֹוְרִאים

ְמֻצָּין. ֶׁשרֹוֶאה ֶאָחד ֶׁשֵּפירּוׁשֹו

ָחָכם ֵייָחֵׁשב א ָאָדם ַּגם ּדֹוֶמה ְּבאֹוֶפן

ִטיְּפִׁשים. ֶׁשל ְּבֶחְבָרה ָּגדֹול ֶלָחָכם

ִלְׁשתּום-ַעִין קֹוְרִאים ִעיְווִרים
ָּגדֹול' 'ָמאֹור

צחוקים
גרנות איילת מאת

ְלַהִּגיַע ְלַתְלִמיִדים ְלַהְרׁשֹות ַהְּמַנֲהִלים א ֶהְחִליטּו ְּבִיְׂשָרֵאל ָּבֵּתי ֵסֶפר ְּבַכָּמה

נֹוחֹות, אּוַלי ָהֵאֶּלה 'ְקרֹוְקס'. "ַהַּנֲעַלִיים ַנֲעֵלי נֹוֲעִלים ְּכֶׁשֵהם ְלֵבית ַהֵּסֶפר

ֵמֲאחֹור, ְּפתּוחֹות ֵהן "ֲאָבל ַהְּמַנֲהִלים. אֹוְמִרים אֹוָתן", אֹוֲהִבים ְוַהַּתְלִמיִדים

ְּכֶׁשּנֹוֲעִלים ְלִהיָּפַצע ָּגדֹול ִסיּכּוי ְּבַקּלּות. ָלֵכן ֵיׁש ֵמֶהן ָהֶרֶגל יֹוֵצאת ְוָלֵכן

אֹוָתן".

ַהֵּסֶפר ְלֵבית ָלבֹוא "ֲאַנְחנּו רֹוִצים ֵמַהַהְחָלָטה. א ְמֻרִּצים ַהַּתְלִמיִדים

ַהַּתְלִמיִדים. אֹוְמִרים ִנְבַחר", ֶׁשֲאַנְחנּו ְּבַנֲעַלִיים

ֶאת ִלְנעֹול ֻמָּתר ֲעַדִיין ַהֵּסֶפר ָּבֵּתי  ֵּביְנַתִיים, ְּברֹוב

ֶׁשַהחֹוֶרף ִנְרֶאה ָמקֹום, ִמָּכל ַה'ְּקרֹוְקס'.  ַנֲעֵלי

ַיְפִסיק  ַהִּמְתָקֵרב

ַהִּוויּכּוַח ֶאת  ִמֵּמיָלא

ַהַּתְלִמיִדים  ֵּבין

ֶׁשל ַלְּמַנֲהִלים

ַהֵּסֶפר. ָּבֵּתי

ַה'ְּקרֹוְקס' ְמֻסָּכִנים ַנֲעֵלי ֵסֶפר: ָּבֵּתי

רוייטרס
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אחירוניספורט אילן בעריכת

גלבוע אבי מאת
ֻמָּכרֹות א ָיַדִיים הֹוָרַדת ַּתֲחֻרּיֹות

אּוָלם, ִּבְמקֹומֹות ְּבִיְׂשָרֵאל. ָּכל-ָּכ

ִרְׁשִמיֹות ַּתֲחֻרּיֹות ֵיׁש ָּבעֹוָלם ַרִּבים

ַאּלּוִפים. ַוֲאִפיּלּו

ִמְּניּו-ֶג'ְרִזי ּגָוואִריָגְלָיה ג'ֹוְרַּדן

ְּבָכל ַהְּבִרית ְמַנֶּסה ֶׁשְּבַאְרצֹות

ֶׁשּמּולֹו. ָהָאָדם ֶאת ְלַנֵּצַח ּכֹוחֹו

ג'ֹוְרַּדן ַמֲאָמץ, ָעָׂשה ֵמרֹוב

ָּבַאִּליפּות ָהָיה ֶזה ַמְצִחיק. ַּפְרצּוף

ִּבְניּו-יֹוְרק ַהְּׁשָנִתית ֶׁשָהְייָתה

ַּבָּׁשָנה ֶׁשָעְבָרה.

ָקָׁשה ַּתֲחרּות

רוייטרס

אחירוני אילן מאת
ֶנֶגד ְקבּוצֹות ְּתַׂשֵחק ֵּתל-ָאִביב, ַמַּכִּבי ְּבַכּדּוְרַסל, ֵאירֹוָּפה ַאּלּוַפת ְסָגִנית

"ֲאַנְחנּו ַהּיּורֹוִליג. ַאִּליפּות ָהִראׁשֹון ֶׁשל ַהִּמְׂשָחִקים ִּבְׁשַלב ֲחָלׁשֹות

ָעְזבּו ַרִּבים ַׂשְחָקִנים ֶׁשָעְבָרה. ַּבָּׁשָנה ִמַּמה ֶּׁשָהִיינּו ׁשֹוָנה ְמאֹוד ְקבּוָצה

ָלנּו טֹוָבה ַהּזֹו ַהַהְגָרָלה ָחָדׁש. ַהְּמַאֵּמן ֲחָדִׁשים ְוַגם ִהִּגיעּו ּוִבְמקֹוָמם

ַהֲחָדִׁשים ַהַּׂשְחָקִנים ִעם ַמְסִּפיק ְזַמן ִׂשיַחְקנּו ֲעַדִיין א ֶׁשֲאַנְחנּו ִמְּפֵני

טֹוב ּוְנַׂשֵחק ֶאת ֶזה ֶזה ֶׁשַּנִּכיר ַעד ְזַמן ַרב ַיֲעבֹור ֶהָחָדׁש. ְוִעם ַהְּמַאֵּמן

ַמַּכִּבי. ּבּוְרְׁשֵטין, ַׂשְחַקן ַטל ָאַמר ְּבַיַחד",

ְּתַׂשֵחק ֶנֶגד ְקבּוצֹות ְּבַכּדּוְרַסל ְירּוָׁשַלִים ַהּפֹוֵעל זֹאת, ְקבּוַצת ְלֻעַּמת

ֶאת ַלֲעבֹור ַנְצִליַח "ִאם ָקאּפ. ֶׁשל ַהּיּוֶל"ּב ָהִראׁשֹון ַּבָּׁשָלב ְּכָבר ֲחָזקֹות

ָרחֹוק", ְלַהִּגיַע ֶׁשְּיכֹוָלה טֹוָבה ְקבּוָצה ֶׁשֲאַנְחנּו אֹוֵמר ֶזה ָהִראׁשֹון, ַהָּׁשָלב

ַהּפֹוֵעל. ַׂשְחָקֵני אֹוְמִרים

ֶנֶגד ְיַׂשֲחקּו ֵהם ֶׁשּבֹו ַלּיֹום ְמַחִּכים ֵּתל-ָאִביב ְּבַמַּכִּבי ֵּביְנַתִיים,

ְלֶׁשָעַבר. ְמַאֵּמן ַמַּכִּבי ֵּגְרׁשֹון, ִּפיִני ֶׁשל ַהֲחָדָׁשה ַהְּקבּוָצה - אֹוִליְמִּפיָאקֹוס

ֵאירֹוָּפה ִּבְגִביַע ְלַמַּכִּבי ֵּתל-ָאִביב נֹוָחה ַהְגָרָלה

אחירוני אילן מאת
ַהְּקבּוָצה ֵהִביָאה ַהָּׁשָנה ָּבָאֶרץ. ְּביֹוֵתר ָהֲעִׁשיָרה ַהְּקבּוָצה ִהיא ְירּוָׁשַלִים ֵּביָת"ר

ֵמחּו"ל. ַרִּבים ַׂשְחָקִנים

ַהָּׁשָנה. ָּבַאִּליפּות ִּתְזֶּכה ֶׁשְּקבּוָצָתם ְּבטּוִחים ְירּוָׁשַלִים ֵּביָת"ר אֹוֲהֵדי זֹו ִמִּסיָּבה

ֶאת ְלעֹוֵדד ֵמֶהם ָּבִאים ַרִּבים אֹוֲהִדים. ַאְלֵפי ָּבִאים ֶׁשל ַהְּקבּוָצה ִמְׂשָחק ְלָכל

ִלירּוָׁשַלִים. ֶׁשִּמחּוץ ְּבִמְׂשָחִקים ַּגם ַהְּקבּוָצה

ִּבְתִחיַּלת ְּכָבר ַמְרִּגיִׁשים ְקבּוָצה ֶׁשל ָּבָאֶרץ ֶׁשאֹוֲהִדים ָהִראׁשֹוָנה ַהַּפַעם זֹו

ֶׁשְּקבּוָצָתם ָהעֹוָנה

ָּבַאִּליפּות. ִּתְזֶּכה

ָהאֹוֲהִדים ַהִאם

צֹוְדִקים? ִמְּירּוָׁשַלִים

ְּבסֹוף ִנְרֶאה ֶזה ֶאת

ָהעֹוָנה...

אֹוֲהֵדי ַּבְּתמּוָנה:

רסֵּביָת"ר
יט

וי
ר

רוייטרס אביב תל מכבי אוהדי

ְירּוָׁשַלִים: ֵּביָת"ר אֹוֲהֵדי
ִנְזֶּכה ָּבַאִּליפּות ֲאַנְחנּו ַהָּׁשָנה
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משונה... מצחיק... מוזר...
בהתחלה שדרות יפו. קראו ירושלים העיר לרחוב הראשי במרכז

בנימין זאב שם לרחוב על לקרוא החליטה העירייה בשלב מסוים

הישן שלו. בשם לרחוב לקרוא המשיכו התושבים הרצל, אך

השם הישן. את והחזירה נכנעה לבסוף העירייה

האות את שמדביקים אנשים יש בניו-יורק

להם.  בגוף שכואבים R במקומות

אחרים אנשים להזהיר רוצים הם

האלה. לידם, שלא יתנגשו בהם במקומות שעוברים

בעתיד. מפורסמים יהיו באמריקה מאמינים שהם הנוער מבני כשליש

הזה הספר בעולם נמצא בפיליפינים. בבית הגדול ביותר הספר בית

תלמידים! אלף יש יותר מ-25

גלבוע אבי מאת
ֶׁשָּלֶהם ֶׁשַהְּיָלִדים רֹוִצים ְּבִיְׂשָרֵאל ֵמַההֹוִרים ִּכְׁשִליׁש

ֵהם רֹוִצים ִלְפָעִמים, ַהִּביּדּור. ִּבְתחּום ְמֻפְרָסִמים ִיְהיּו

ִמֶּסֶקר ֶׁשָעׂשּו ָּבָאֶרץ עֹוֶלה ָּכ ֵמַהְּיָלִדים. יֹוֵתר ֶזה ֶאת

ָהַאֲחרֹון. ַּבְּזַמן

ִּבְתחּום ְמֻפְרָסם ֶׁשִּלְהיֹות חֹוְׁשִבים ֵאּלּו הֹוִרים

ָאָדם הּוא ְמֻפְרָסם ָּכֶזה ָאָדם טֹוב. ָּדָבר ֶזה ַהִּביּדּור

ֶּכֶסף. ַהְרֵּבה ַמְרִוויִחים ִּכי ְוֶזה ְּכַדאי ַּבַחִּיים, ֶׁשִהְצִליַח

ֶׁשָּלֶהם ֶׁשַהֶּיֶלד ְּכֵדי ַלֲעׂשֹות ַההֹוִרים ּמּוָכִנים ּוַמה

ָמקֹום ְלָכל אֹותֹו ָלַקַחת מּוָכִנים ֵהם ְמֻפְרָסם? ִיְהֶיה

ְלִפְרסֹומֹות, ְואֹוִדיֶׁשִנים ִמְבָחִנים ַלֲעׂשֹות  ָּבָאֶרץ ְּכֵדי

ֵטֵלִוויְזָיה. ּוְלתֹוְכִנּיֹות ְלַתֲחרּויֹות

הֹוִרים ֶהָחָדׁש", "ַהַּגל ֶחְבַרת ַהֶּסֶקר ֶׁשָעְׂשָתה  ְלִפי

ֶׁשַהְּיָלִדים ְּכֵדי ֶּכֶסף ַהְרֵּבה ַּגם ְלַׁשֵּלם מּוָכִנים ַרִּבים

ְמֻפְרָסִמים. ִיְהיּו ֶׁשָּלֶהם

ָצִרי ֶׁשא חֹוְׁשִבים ַרִּבים ִחיּנּו ַאְנֵׁשי זֹאת, ְלֻעַּמת

ִּבְתחּום ְמֻפְרָסִמים ִלְהיֹות ִלְרצֹות ְיָלִדים ְלַחֵּנ

ַמִּזיָקה ַלְּיָלִדים. ַרק ַההֹוִרים ִהְתַנֲהגּות ְלַדְעָּתם, ַהִּביּדּור.

ַהְּיָלִדים ֶׁשל ָהַעְצִמי ַהִּביָטחֹון ְלַפֵּתח ֶאת יֹוֵתר ָחׁשּוב

אֹוֲהִבים. ֶּבֱאֶמת ֶּׁשֵהם ַמה ַלֲעׂשֹות ָלֶהם ְוַלֲעזֹור

ְמֻפְרָסִמים ְיָלִדים רֹוִצים הֹוִרים ֶסֶקר:

מפורסם מאוד קולנוע שחקן בראד פיט,

רס
יט

וי
ר
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תשבצים...תשבצים...תשבצים...

ְלַהְחִליף ֵיׁש ַּפַעם, ְּבָכל ִמיִּלים. ַׁשְרֶׁשֶרת ֶׁשל ַהְתָחָלה ֶׁשִהיא ִמיָּלה ִלְפֵניֶכם

ָהַאֲחרֹוָנה. ַלִּמיָּלה ֶׁשַּתִּגיעּו ַעד ַהֲחָדָׁשה, ַהִּמיָּלה ֶאת ּוְלַקֵּבל ַאַחת, אֹות

ָהַאֲחרֹוָנה. ַהִּמיָּלה ְוֶאת ָהִראׁשֹוָנה ַהִּמיָּלה ֶאת ִהְכַנְסנּו ַלֲעזֹור ָלֶכם, ְּכֵדי

ה ְלִמיּלָ ה יּלָ ִמּמִ יַע ְלַהּגִ

ם ו ל ש

ת י ל ט

ִטּיּוִלים ַּתְׁשֵּבץ
ְּתַקְּבלּו ַהַּתְׁשֵּבץ, ָּכל ֶאת ִּתְפְּתרּו ִאם ְּבִטּיּוִלים. ַּתְׁשֵּבץ ָהעֹוֵסק ִלְפֵניֶכם

ָיֶפה. ֻמָּׂשג

המושג הוא:

ָהִעיר ֶאת ִמְצאּו

הּוא ַאַחת ֶׁשל ִמיָּלה ַהּסֹוף ֶזה ְּבַתְׁשֵּבץ

ַאֲחֶריָה. ֶׁשָּבָאה ַהִּמיָּלה ֶׁשל ַהַהְתָחָלה

ְּבאֹות ָצִרי ְלִהְׁשַּתֵּמׁש ִלְפָעִמים

ְּביֹוֵתר ְוִלְפָעִמים ַהִּמיָּלה ִמּסֹוף ַאַחת

"ְּדַבׁש". "ִקיּפֹוד", ְלָמָׁשל: אֹוִתּיֹות.

ִמּסֹוף ַהִּמיָּלה "ד" ָהאֹות ֶאת ָלַקְחנּו

ִלְתִחיַּלת ַּגם ָּבּה ְוִהְׁשַּתַּמְׁשנּו "ִקיּפֹוד"

ָצִרי ֶזה "ְּדַבׁש". ַּבַּתְׁשֵּבץ ַהִּמיָּלה

ָּכ: "קיפודבש". ְלהֹוִפיַע

ַהַּתְׁשֵּבץ, ִּכְתבּו ֶׁשִּמיֵּלאֶתם ֶאת ְלַאַחר

ַלִּמְסָּפִרים ֶׁשַּׁשָּייכֹות ָהאֹוִתּיֹות ֶאת

ֶנְחָמד. ֻמָּׂשג ּוְתַקְּבלּו ֶׁשְּלַמָּטה,

הּוא: ַהֻּמָּׂשג

"ַטָּווס". ּוַבִּמיָּלה "ִטיָרה" ַּבִּמיָּלה מֹוִפיָעה ָהִראׁשֹוָנה ָהאֹות .1

ָּבָאֶלף-ֵּבית. ַהְּׁשִנָּייה ָהאֹות ִהיא ַהְּׁשִנָּייה ָהאֹות .2

ַּבִּמיָּלה ַּגם מֹוִפיָעה ְוִהיא ְו-"ש", "צ" ָהאֹוִתּיֹות מֹוִפיָעה ֵּבין ַהְּׁשִליִׁשית ָהאֹות .3

"ַרְגָזן".

ַהַּיָּבׁשֹות. ָּכל ֶׁשל ַּבֵּׁשמֹות מֹוִפיָעה ְוִהיא ְּביֹוֵתר, ַהְּקַטָּנה ָהאֹות ָהאֹות ָהְרִביִעית ִהיא .4

"ְּבֵהָמה". ַּבִּמיָּלה ַּפֲעַמִיים מֹוִפיָעה ַהֲחִמיִׁשית ָהאֹות .5

ִהיא: ַהְּתׁשּוָבה

ְּכֶׁשִּנְפָּגִׁשים ְּבָרָכה ִמיַּלת .1

ַהִּסְפָרה ַהְּׁשִליִׁשית .2

ַהָּׁשֵלם ֶׁשל ַהְּׁשִליִׁשי ַהֵחֶלק .3

ׁשֹוֵלט ַעל ְמִדיָנה .4

ֶׁשּלֹו ֵמַהְּמִדיָנה ֶׁשָּבַרח ֶאָחד .5

ִמַּמֶּתֶכת חֹוֶמר ֲעׂשּוי .6

ְמאֹוד ָׂשֵמַח .7

ִמְּיִריָדה ַהֶהֶפ .8

ִיְׂשְרֵאִלית ׁשֹוקֹוָלד ֶחְבַרת .9

ַּבְּתִפיָּלה אֹוָתּה לֹוְבִׁשים .10

ָהאֹות ְמַטֵּפל ְּבחֹוִלים. * * ֶׁשָעָפה. * ַחָּיה

ַהֶהֶפ * ֵמָהֵעץ. אֹותֹו קֹוְטִפים * ָהִראׁשֹוָנה.

ָהַאָּבא * ָּגבֹוַּה. ְקָלף * ֵמֵריק. ַהֶהֶפ * ִמַּלְיָלה.

ָּגדֹול * ַמִים. ִמֶּמָּנה ׁשֹוֲאִבים * ָהַאָּבא. ֶׁשל

ַמֵהר הֹוֵל * ָּגבֹוַּה. ָמקֹום * ְּבתֹוָכּה. * ַּבּתֹוָרה.

ְמאֹוד.

ַּבָּׁשַמִים ָטס .1

ַּבָּים ָׁשָטה .2

ָהָאֶרץ ַּכּדּור .3

ַהְּתעּוָפה ֶׁשָּבה ִנְמָצא ְׂשֵדה ָהִעיר .4

ּגּוְריֹון ֶּבן

ְלָנָהר ֵמַעל עֹוֵבר .5

חֹוף ְּבִיְׂשָרֵאל ִעיר .6

ָּבָאֶרץ ְּביֹוֵתר ַהְּדרֹוִמית ָהִעיר .7

ְלִטּיּול ֵמחּו"ל ָּבא .8

ִמְׁשָּפָחה ְקרֹוֵבי ְלַבֵּקר ָיָצא ָּדִני
ָׁשַכח אּוָלם, הּוא ָרחֹוק. ֶׁשָּגִרים

ַּבִּכיס לֹו ָּגִרים. ֵיׁש ֵהם ִעיר ְּבֵאיזֹו
ְרָמִזים ּובֹו ְּכתּוִבים ָקָטן ֶּפֶתק

ְלַהִּגיַע. ָצִרי ֶׁשֵאֶליָה הּוא ָלִעיר
ִלְמצֹוא ֶאת ָהִעיר. לֹו ִעְזרּו
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לתשובותהזוכים בפרסים בצמוד זה טופס שלחו
מחשב. יוגרלו משחקי הפותרים נכונה בין

ל"ינשוף", לשלוח יש הפתרונות את
.96269 ירושלים ,52 החלוץ רח'

שם

כתובת

עיר                               ארץ

 Answers to the crosswords and puzzles

can be found at: www.hebrewtoday.com

Just look for the  תשובות  button.

בכרףמנְובוהיניתחלחררבהמחת

ה ו ָמ ד ָפ ה     י ִכ ו ָע ר  ְו כ ְמ ַה ו      ָו ז ְר ַב ַה ִהיא: ַהְּתׁשּוָבה

notebook - מחברת
rifle - רובה
bead - חרוז

window - חלון
car - מכונית
forest - יער

crying - בוכה
fan - מניפה

nose אף -
ball - כדור

stage - במה

ְוה ה

חדרה - לבוב דני

חיפה - סולטאן יסמין

תל-אביב - ירוני עודד

ירושלים חברוני - גד

חולון גבע - עדי

- יהוד אורי קפלן

רמת-גן - רבינוביץ' חן

אילת - דובשני יעל

חיפה - חובב אלי

אדומים דבירי - מעלה דניאל

8 7 6 5 4 3 2 1

11 10 9

16 15 14 13 12

21 20 19 18 17

23 22

27 26 25 24

29 28

31 30

34 33 32

40 39 38 37 36 35

45 44 43 42 41

51 50 49 48 47 46

54 53 52

ֲ
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אחירוני אילן מאת
ְלָידֹו. ֶׁשָּגִרים ַהּתֹוָׁשִבים ֶאת ַמְפִחיד ֶׁשְּבִאיְנדֹוֶנְזָיה ֶמְרִפי ַהַּגַעׁש ַהר

ֶמְמֶׁשֶלת ֶרַגע. ְּבָכל ְלִהְתָּפֵרץ עֹוֵמד ֶׁשהּוא ְוִנְרֶאה ַהְּזַמן ָּכל ָעָׁשן ַמֲעֶלה הּוא

ַהַּגַעׁש. ֲעֵליֶהם ֵמַהר ְלָהֵגן ְּכֵדי ֵמַהָּמקֹום ֵמַהּתֹוָׁשִבים ֵחֶלק הֹוִציָאה ִאיְנדֹוֶנְזָיה

ְּכֵדי ַלָּמקֹום ָּבִאים ַּדְווָקא ָהעֹוָלם ַרֲחֵבי ִמָּכל ַרִּבים ּוַמְדָעִנים ַסְקָרִנים ְלֻעָּמָתם,

ֶׁשל ַהר ַהַּגַעׁש. ֶׁשל ַהִהְתָּפְרצּות ֶהָעצּום ַהּכֹוַח ֶאת ִלְראֹות

אֹוְמִרים ַמְּדָעִנים

ֶׁשַהִּׁשיּנּוִיים

ְּבֶמֶזג ַהִּקיצֹוִנִּיים

ָּבעֹוָלם ָהֲאִוויר

ָהַאֲחרֹונֹות, ַּבָּׁשִנים

ַעל ַּגם ַמְׁשִּפיִעים

ֵהם ָלֵכן ַהַּגַעׁש. ָהֵרי

ִלְפִעיִלים הֹוְפִכים

ְויֹוֵתר. יֹוֵתר

גלבוע אבי מאת
ְלַהִּגיַע רֹוִצים ַהְּמַפְרְסִמים

ֲאַנְחנּו ְמִחיר. ֵאֵלינּו ְּבָכל

ַּבֶּטֶלִוויְזָיה, ִּפְרסֹומֹות רֹוִאים

ּוָבִעיּתֹוִנים. ָּבאֹוטֹוּבּוִסים

ָּבַרְדיֹו ִּפְרסֹומֹות ׁשֹוְמִעים ָאנּו

ְּבָכל ֶאְפָׁשִרי. ָמקֹום ּוְבָכל

ַאְלֵפי ְלַיד עֹוְבִרים יֹום ָאנּו

.ְּבָכ ֶׁשַּנְרִּגיׁש ְּבִלי ִּפְרסֹומֹות

ְּבֶּפְנִסיְלֶבְנָיה ֶאָחד ְּבַקְניֹון

ֶהְחִליטּו ַהְּבִרית ֶׁשְּבַאְרצֹות

ַהְּמַפְרְסִמים ַמְסִּפיק. א ֶׁשֶּזה

ֻׁשְלֲחנֹות ַעל ִהְדִּפיסּו ִּפְרסֹומֹות

ַּבַּקְניֹון. ַהִּמְסָעדֹות ָהאֹוֶכל ֶׁשל

רֹוִאים ְּכֶׁשאֹוְכִלים, ַּגם ,ָּכ

ִּפְרסֹומֹות.

גרנות איילת מאת
ּתֹוְכִנּיֹות ֵמְרִׁשיַמת ֵחֶלק ַרק ֵהן נֹוָלד" ְו"ּכֹוָכב ֶנְהֶּדֶרת" "ֶאֶרץ ַהּתֹוְכִנּיֹות

"ַהְּסטּוֶדְנִטים ָאִביב. ֵּתל ְּבאּוִניֶבְרִסיַטת ָחָדׁש ְּבקּוְרס יָּלְמדּו ֶׁשיִּ ֵטֵלִוויְזָיה

ָהֵאֶּלה ַהֶּטֶלִוויְזָיה ּתֹוְכִנּיֹות ַעל ַהִּיְׂשְרֵאִלי ַלִּציּבּור ֶׁשֵּיׁש ַהַהְׁשָּפָעה ַעל ִיְלְמדּו

יֹוֵסף ד"ר אֹוֵמר ָהֵאֶּלה", ָהִעיּתֹוִנים ַעל ַהּתֹוְכִנּיֹות ַהַהְׁשָּפָעה ֶׁשל ְוַעל

ָאִביב. ֵּתל ֵמאּוִניֶבְרִסיַטת ִפיְרְסֶטֶטר

ַמה ָהֵאֶּלה, ַּבּתֹוְכִנּיֹות ַהּכֹוָכִבים ִמְתַנֲהִגים ֵאי ַּגם ִיְלְמדּו ַהְּסטּוֶדְנִטים

רֹוֶאה ֶׁשהּוא עֹוֶׂשה ַאֲחֵרי ַהִּיְׂשְרֵאִלי ַהָּקָהל ּוָמה ָּבִעיּתֹוִנים ּכֹוְתִבים ֲעֵליֶהם

ַהּתֹוְכִנּיֹות. ֶאת

ַהּקּוְרס ַּתְלִמיֵדי

ָלָּמה ְוָיִבינּו ִיְלְמדּו

אֹוֲהִבים ַהִּיְׂשְרֵאִלים

ֶאָחד ִמּסּוג ּתֹוְכִנּיֹות

ּתֹוְכִנּיֹות ְוׂשֹוְנִאים

ַאֵחר. ִמּסּוג

ְלִהְתָּפֵרץ עֹוֵמד ַהַּגַעׁש ִּפְרסֹומֹותַהר
ְּבָכל

ָמקֹום

נֹוָלד" ְו"ּכֹוָכב ֶנְהֶּדֶרת" "ֶאֶרץ
ָּבאּוִניֶבְרִסיָטה

רס
יט

וי
ר

רוייטרס

נהדרת" "ארץ כוכבי

רוייטרס
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