
ֶבֶרת קֹורֹוָנה. ִלְכבֹוד ּגְ
ה? יׁשָ לֹוֵמְך? ֵאיְך ַאּתְ ַמְרּגִ ָמה ׁשְ

ֲהֵרי  ּמוָּבן.  ּכַ ְגָלֵלְך  ּבִ ׁש.  ַחּלָ וְּקָצת  ן  ְמֻצּנָ ְקָצת  ֲאִני 
בוַּע, זֹוֶכֶרת? ר אֹוִתי ְלָפַני ׁשָ ְעּתְ ְלַבּקֵ ִהּגַ

ֶרת  ְמַבּקֶ ָהעֹוָלם,  ָכל  ּבְ ָלְך  ֶלת  ְמַטיֶּ ַאּתְ  ׁשֶ י  ַמְעּתִ ׁשָ
ִרים  ִנְסּגָ ַוֲאָתִרים  אְרִקים  ּפַ ַוֲאִפּלוּ  ים,  ּתִ ּבָ ה  ַהְרּבֵ ּבְ

ִלְכבֹוֵדְך...
ְך, ַאּתְ יֹוַדַעת? ַאּתְ עֹוֶבֶרת  ּדֵ ס ִמּצִ ְך ְמֻנּמָ ל ּכָ ֶזה לֹא ּכָ
ק ָלְך!  ֵ ְתַחּשׁ ּמִ ָאה-חֹוֶזֶרת ָמַתי ׁשֶ ָכל ָמקֹום, יֹוֵצאת-ּבָ ּבְ

ִבידוּד! ִית, ּבְ ּבַ ַוֲאַנְחנוּ ּבַ
ָמה  ְרִאי  ּתִ ִאם  ׁשֶ ִלי  ִנְרֶאה  טֹוב?  ֶזה,  ַעל  ִבי  ְחׁשְ ּתַ
ַאּתְ  ׁשֶ ִביִני  ּתָ ְך,  ּלָ ׁשֶ ּקוִּרים  ּבִ ּבַ ים  ַלֲאָנׁשִ ּגֹוֶרֶמת  ַאּתְ 
ל ֲאֵחִרים ְוֵהם לֹא  ַבִית ׁשֶ ְך ָיֶפה ּבְ ל ּכָ לֹא ִמְתַנֶהֶגת ּכָ

ְך... ֵמִחים ִאּתָ ׂשְ
ָכה  ּכָ לֹוַמר  ָיֶפה  ּלֹא  ׁשֶ אֹוֶמֶרת  ִמיד  ּתָ א  ִאּמָ אֹוְיׁש, 
ָבר ֲהמֹון  ְלאֹוְרִחים. ֲאָבל ַאּתְ לֹא אֹוַרַחת ְרִגיָלה! ַאּתְ ּכְ
ְלִכי. )ֶזה  ּתֵ ה ׁשֶ ָבר ְמַחּכֶ ים ִנְמֵצאת ֶאְצֵלנוּ. ַוֲאִני ּכְ ֳחָדׁשִ
ֲאִני ּכֹוֵתב ֶאת  ׁשֶ ִנים ּכְ ַנת ּפָ ה ָלְך ַהְלּבָ ֲאִני עֹוׂשֶ ִנְקָרא ׁשֶ
ְך  ּלָ ִנים ׁשֶ ֶזה? ָצִריְך ְלָבֵרר. ֲאִני ֲאִפּלוּ לֹא יֹוֵדַע ֵאיְך ַהּפָ
ּדוּר ּגוִּמי ָאדֹם ִעם  מֹו ּכַ ִרים אֹוָתְך ּכְ ם ְמַציְּ ּלָ ִנְראֹות. ּכֻ
ֱאֶמת.  ָכה ַאּתְ ּבֶ ּכָ טוַּח ׁשֶ ִביב, ֲאָבל ֲאִני לֹא ּבָ קֹוִצים ִמּסָ
נוּ  ּלָ ֹתֶבת ׁשֶ ּדַֹאר ִאם ַאּתְ רֹוָצה. ַהּכְ מוָּנה ּבַ ְלִחי ִלי ּתְ ׁשְ ּתִ
ֵרה.  ֶעׂשְ ַאַחת  יָרה  ּדִ ְוָחֵמׁש  ִעים  ַאְרּבָ ְך  ׁשַ ָהַרב  ִהיא: 

ּתֹוָדה!(
ְטִריָדה  ּמַ ׁשֶ ה  ְקַטּנָ ְבָעָיה  ּבִ אֹוָתְך  ף  ּתֵ ְלׁשַ ָרִציִתי 

אֹוִתי:
ה ג', ָאַמר ָלנוּ  ִכּתָ עֹוד ָהִייִתי ּבְ ׁשֶ בוַּעִים, ּכְ ׁשְ ִלְפֵני ּכִ
ַהּזֹאת  קוָּפה  ּתְ ּבַ ָחׁשוּב  ֲהִכי  ׁשֶ ה  ּמָ ׁשֶ ֵחייֶדר  ּבַ י  ָהַרּבִ

ֵמִחים. יְך ִלְהיֹות ׂשְ ֶזה ְלַהְמׁשִ
ֲאִפּלוּ  ִכים,  ְמַחיְּ ֲאַנְחנוּ  ׁשֶ ּכְ ׁשֶ ָלנוּ  יר  ִהְסּבִ הוּא 
ְחֵרר  ְלׁשַ נוּ  ּלָ ׁשֶ ַלּגוּף  עֹוְזִרים  ֲאַנְחנוּ  ְכִאּלוּ',  'ּבִ
ב  ַמּצַ ֶאת  ר  ַיּצֵ ּמְ ׁשֶ ַההוּא  ַההֹוְרמֹון  ֶאְנדֹוְרִפיִנים, 

ָהרוַּח ְוַגם מֹוִריד ֶמַתח וְּלָחִצים. 
ִחּסוּן  מֹו  ּכְ ִהיא  ָאַמר,  הוּא  ְך  ּכָ ְמָחה,  ַהּשִׂ

ִריִאים. ַע ָלנוּ ִלְהיֹות ּבְ ַסיֵּ ּמְ ׁשֶ
ְמִדיָנה  ּבִ ָעׂשוּ  ׁשֶ ֶמְחָקר  ַעל  ם  ּגַ ר  ִסּפֵ הוּא 
ַהַחְיָכִנים  ים  ָהֲאָנׁשִ ׁשֶ ה  ּלָ ּגִ ְחָקר  ַהּמֶ ְרחֹוָקה. 
ְמֻצְבָרִחים  ים  ֵמֲאָנׁשִ יֹוֵתר  ים  ֲאֻרּכִ ים  ְלַחיִּ ָזכוּ 

וְּמֻמְרָמִרים.
ּלֹו, ֲאָבל  ים ָהֲאֻרּכֹות ׁשֶ ּלִ י ֶאת ַהּמִ ְרּתִ לֹא ִהּכַ

ּלֹא ְסָתם ָעַמְדנוּ ְלַיד ַהַחּלֹון וָּמַעְכנוּ ֶאת  י ׁשֶ ן ֵהַבְנּתִ ּכֵ
ְרחֹוב... ְמָחה' ּבָ ִאית ַהּשִׂ ָעְבָרה 'ַמּשָׂ ַעם ׁשֶ ל ּפַ ים ּכָ ָהַאּפִ

יֹות ִחיּוִּביֹּות -  ה ֶאֶנְרּגְ ּגוּף ַהְרּבֵ ׁש ּבַ יֵּ ׁשֶ ּכְ ב ׁשֶ ֲאִני חֹוׁשֵ
ִליִליֹּות. ִדיקֹות ֵיְצאוּ ׁשְ ל ַהּבְ ַהּתֹוָצאֹות ׁשֶ ה ׁשֶ ד' עֹוׂשֶ

ל  ּכָ י.  ּלִ ׁשֶ רֹאׁש  ּבָ יֹו-יֹו  מֹו  ּכְ ָקְפצוּ  י  ָהַרּבִ ל  ׁשֶ ים  ּלִ ַהּמִ
לוּ אֹוִתי.  ְלּבְ ֶרְך ֲחָזָרה ֵהן ָעלוּ ְוָיְרדוּ, ָעלוּ ְוָיְרדוּ וְּקָצת ּבִ ַהּדֶ

ה ָלנוּ טֹוב??  י ַיֲעׂשֶ ִחיּוְּך לֹא ֲאִמּתִ ֵאיְך ָיכֹול ִלְהיֹות ׁשֶ

ַוייֵזר  ָהַרב  ל  ׁשֶ ָלה  ַהַהּצָ אֹוַפּנֹוַע  ְלַיד  י  ָעַבְרּתִ ִדיּוּק  ּבְ
י ְלַנּסֹות. נוּ, ְוֶהְחַלְטּתִ ּלָ ֵכן ׁשֶ ָ ַהּשׁ

ידֹון.  ּכִ ּבַ ה ׁשֶ ַטּנָ ְרָאה ַהּקְ ּמַ י ּבַ ְטּתִ י ְקָצת ְוִהּבַ ִהְתּכֹוַפְפּתִ
ִלי  ֲאבוּ  ּכָ ׁשֶ ַעד  ַהּכַֹח  ָכל  ּבְ י  ְכּתִ ִחיַּ  - ְו  ע  ַאְרּבַ לֹוׁש  ׁשָ
ֵאַלי  ֵהִציצוּ  ַההוּא  סוּף  ַהּכָ ן  ְלּבֵ ֵמַהּמַ אֹוְך!  ִריִרים.  ְ ַהּשׁ
לֹא  ְכָלל  ּבִ ְקָצת.  ה  ֲעֻקּמָ ָכה  וַּמּסֵ חוּמֹות  ֵעיַנִים  י  ּתֵ ׁשְ

ְך. ץ ְלַחיֵּ ְתַאּמֵ ּמִ ם ֶיֶלד ׁשֶ ָרִאיִתי ׁשָ

ֲאִני לֹא ָיכֹול  יִתי ׁשֶ ּלִ ֶבֶרת קֹורֹוָנה? ּגִ ַאּתְ יֹוַדַעת ָמה, ּגְ
ַמע  י הוּא ִנׁשְ י, ּכִ ל מֹוְיׁשִ ל ׁשֶ ְלּגֵ ְתּגַ חֹוק ַהּמִ ּצְ ֵבק ּבַ ְלִהּדָ

ה... ה ַעל ַהּפֶ כֹל ַהּזֶ ד ַהּתָ ְך ׁשֹוֶנה ִעם ַהּבַ ל ּכָ ּכָ

דֹול וָּמתֹוק  ִני ּגָ ל ּדָ ר ָלַדַעת ִאם ַהִחיּוְּך ׁשֶ ם ִאי ֶאְפׁשָ ּגַ
ת ִלימֹון.  מֹו ִטּפַ מֹו טֹוִפי, אֹו ְקַטְנַטן ְוָחמוּץ ּכְ ּכְ

א,  ַאּבָ ל  ׁשֶ ֶהָעמוּם  ַהּקֹול  ָאַמר  ָעָיה",  ּפֶ ֶהֶחּפ  "ּפֶ
ְך. י לֹו ַעל ּכָ ְרּתִ ּפַ ּסִ ׁשֶ ּכְ

י ֶאת ָהָאְזַנִים. ְפּתִ ְפׁשַ "ָמה??" ׁשִ

"ּבְ ֶה ְח ֵל ט   ּבְ ָע ָי ה",  הוּא ָחַזר ׁשוּב, ְלַאט וְּבקֹול, 
ְפִריַע ִלי ְלָהִבין. ָכה לֹא ּתַ ּסֵ ַהּמַ ֵדי ׁשֶ ּכְ

ְתרֹון. ֶזה לֹא ָיכֹול  ה ִלְמצֹא ּפִ ֲאַנּסֶ א ׁשֶ י ְלַאּבָ ִהְבַטְחּתִ
ָכה. ְך ּכָ ׁשֵ ְלִהּמָ

ִלְפּתֹר  ֵדי  ּכְ ַלֲעׂשֹות  ר  ֶאְפׁשָ ָמה  ב,  חֹוׁשֵ ֲאִני  יו  ַעְכׁשָ
ֶאת ֶזה... ָמה ַאּתְ אֹוֶמֶרת? 

ה,  ֵאּלֶ ּכָ ְכָללֹות  ְמׁשֻ כֹות  ַמּסֵ ָלנוּ  יִגי  ּשִׂ ּתַ אוַּלי 
ִלְצחֹק  ַמְתִחילֹות  ֵהן  מֹאל  ׂשְ ַצד  ַעל  ּלֹוֲחִצים  ׁשֶ ּכְ ׁשֶ

ד?  רֹות ְסַמייִלי ַעל ַהּבַ עֹוְבִרים ְלַצד ָיִמין ֵהן ְמַציְּ וְּכׁשֶ

ף ֵמֶהן... ָכה לֹא ִנְתַעיֵּ ַאּתְ יֹוַדַעת, ּכָ

ְוִתְקְרִאי  י  ּלִ ׁשֶ ב  ְכּתָ ַהּמִ ֶאת  ִלי  ַקּבְ ּתְ ׁשֶ ַעד  יְנַתִים,  ּבֵ
מַֹח. ְך ְוִלׂשְ יְך ְלַחיֵּ אֹותֹו, ֲאִני ַאְמׁשִ

ִריִאים  ם ִיְהיוּ ּבְ ּלָ ָבר ּכֻ ׁשוָּבה ּכְ ְחִזיִרי ִלי ּתְ ּתַ אוַּלי ַעד ׁשֶ
כֹות... ְכָלל ַמּסֵ ְולֹא ִנְצָטֵרְך ּבִ

ְמֹאד  ה  ְמַחּכֶ אן...  ִמּכָ ָלֶלֶכת  ָבר  ּכְ ִלי  ּדְ ּתַ ְוִתׁשְ
ִלְתׁשוָּבֵתְך -

ּדוִּדי

ִנים קֹוְרנֹות –  ּפָ
ִריאוּת חֹוק ָיֶפה ַלּבְ ַהּצְ

סֹול י ּבַ ּבִ ּדֶ

נסו למצוא באריטמוגרף שלפניכם מושגים הקשורים לקורונה, על ידי החלפת המספרים לאותיות.

כל מספר מסמל אות. אם תפתרו נכונה יצא לכם פסוק חשוב בטור המודגש! לעזרתכם גילינו מילה אחת.
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מה קיבלתם?

פתרתם? זכיתם!
התקשרו ל"ונשמרתם" והשאירו הודעה - ואולי תזכו בהגרלה היומית!
לא הצלחתם לפתור, התקשרו לקו ותקבלו רמז שיקדם אתכם לפתרון 67


