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איתי וולך חולם על הטיול ליפן, אליו ייצא בחופשת 
סוכות. בינתיים הוא מקשקש ביפנית, מאזין רק 

ל�JPOP (פופ יפני) ובמהלך הקיץ למד להכין סושי 
ולקפל אוריגאמי בקייטנת לימודי יפן

פוטו נצח | איריס נאור�ליפשיץ

ספר אחד ביום | רן בן�נון

hofeshgadol@yedioth.co.ilמעוניינים שנצלם אתכם בחופש? שלחו מייל לכתובת:

בשתי התבניות 
צריך שבכל שורה 
ובכל טור יופיעו 

כל הספרות בין 1 
ל־6, בלי לחזור על 
שום ספרה פעמיים 

בכל שורה, בכל טור 
ובכל ריבוע מודגש 

של 2 על 3!

סודוקו | דקל בנו

הכדור הוא הכל

בלימודי  דווקא  הגדול  החופש  להתחיל את  החליט  מאבן יהודה  וולך, 14,  איתי 
השפה היפנית, בהכנת סושי  ובלימוד של רזי עולם המנגה והאנימה (אנימציה 

יפנית). 
"נרשמתי עם כמה חברים שלי מהכיתה לקייטנה יפנית בסמינר הקיבוצים, כדי 
להעשיר את הידע שלי בתרבות היפנית ועל הדרך העשרתי גם את הידע שלי 
בנסיעה ברכבת ישראל.  זה אולי נשמע מוזר שבני נוער בגיל שלי מבלים עדין 
 Japan חברת שמארגנת  מאוד  מיוחדת  בפעילות  מדובר  כאן  אבל  בקייטנות, 
יש  גיל 17.  עד  מאיתנו,  לגדולים  ואף  שלנו  לגיל  ושמותאמת   ,Knowledge
הרבה ילדים ובני נוער כמוני שחשופים ליפן דרך סדרות האנימציה ובאינטרנט, 
מאזינים למוסיקה יפנית וה־MP שלהם מנגן רק JPOP. הכי מגניב היה ללמוד 
לקשקש את השפה היפנית, שהיא ללא ספק שפה מאתגרת ומעניינת ,להכין 

מאכלים יפנים, ולהתנסות בקליגרפיה, באוריגאמי, ובאומנויות לחימה".
בחופשת הסוכות מתכוון איתי לצאת לטיול מאורגן של בני נוער ליפן, שיכלול 
ביקור בטוקיו, קיוטו, הירושימה ועוד יעדים מעניינים. במהלך הטיול יערכו 
מפגשים בין בני נוער יפני לבני נוער ישראלים, שיתארחו בבתים יפנים אצל 

משפחות עם ילדים בני גילם.
ובבריכה,  בים  בעיקר  הגדול  בחופש  שנותר  הזמן  את  איתי  מעביר  אז,  ועד 

ו"כשיש זמן פנוי אני נפגש עם החבר'ה למשחק מבוכים ודרקונים".
את שינון החומר לקראת שנת הלימודים הבאה הוא דוחה לסוף המוחלט של 
אוגוסט: "לקראת סוף החופש אחזור קצת על החומר כדי להיזכר. אני עולה 

לכיתה ט' והמטלות רק מתרבות". 

גיים�בוי | איריס נאור�ליפשיץ

הבינלאומי  החופים  להיט 
קבלו  אצלנו:  גם  עכשיו 
משחק   — פלינגו  ביץ'  את 
המאובזר  פונג,  פינג  דמוי 
במתקן ייחודי בצורת רצו־
שמחוברות  משולשת,  עה 
אליה ידיות המולבשות על 
הידיים.  פרקי  ועל  הצוואר 
מחומר  עשויה  הרצועה 
גמיש המסוגל להימתח ול־
גרום להקפצת כדור המש־

חק למרחק ניכר ובכוח מוגבר.
בדקנו את המשחק בקרב ילדים ומבוגרים בעת משחק בחצר ובעיקר 

בחוף הים.
מיומנות  הדורש  במשחק  מדובר  כי  ספק  אין  הנסיינים:  דבר 
וקואורדינציה ועד שמשיגים אותן בתרגולים, נוצרים מצבים מש־
עשעים ומצחיקים בין המשתתפים. כיף לשחקנים, ובעיקר לצופים 

מן הצד.
ערך מוסף: כושר גופני, שכן עד שתצברו מיומנות במשחק האתגרי 
החדש, תרוצו הרבה אחר הבאת הכדור. אלה מבין המתנסים בקבוצת 
הנסיינים שלנו, שקלטו מהר את העניין, דיווחו כי מדובר בספורט 

שמפעיל למעשה את כל חלקי הגוף.
אילן יוחסין: אגב, משחק זה הומצא על ידי פרנק מטר מגרמניה, 
איש תעשיית הסרטים. כיום מתקיימות אליפויות לאומיות במשחק 

מהנה זה.
אפ.ג'י.פי,  מרום  ידי  על  בלעדית  מיובא  המשחק  משיגים:  היכן 
בטל':  היבואן  אצל  והצעצועים.  הספורט  בחנויות  להשיגו  וניתן 

  .WWW.MAROM.CO.IL : 09-7631800 או ישירות באתר
כמה זה עולה: 69 שקל.

ציון: 8. מדובר בגימיק חביב, אבל עד שמצליחים לשחק נכון, העסק 
די מתיש, ולא תמיד יש לכל אחד את הסבלנות הנדרשת.

קבלו את הביץ' פלינגו — משחק כדור מדליק לחוף הים 
או לחצר, שמשפר את הכושר ומצחיק את הצופים

iris.barlev@gmail.com
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גדול ביפן
טבע // מאיפה בא המלפפון?

אורי וייס הוא חקלאי צעיר ממושב גני�עם 
שבשרון, שהחליט שילדים צריכים לדעת מהיכן 

מגיעים הירקות שהם אוכלים. לכן הוא מקצה 
חלקות אורגניות לילדים ומדריך אותם איך 

לגדל מלפפונים, עגבניות, פלפלים ועוד ועוד. 
כל ילד או משפחה מקבלים חלקה של 25 מ"ר 

ומגיעים פעם בשבוע לעדור, לשתול, לעשב 
ולעשות כל מה שצריך. אחרי חודשיים אפשר 

כבר לקטוף את התוצרת ולאכול בשמחה.
* בתשלום: 200 שקל לחודש, כולל כלי 

עבודה והדרכה. במקום יש פינות ישיבה 
מוצלות. 054-7274633.

הצגות // תיאטרון קיץ בתל�אביב
בתל�אביב ייפתח בשבוע הבא פסטיבל 

תיאטרון קיץ הנערך זו השנה ה�19. במסגרת 
הפסטיבל יועלו השנה שש הצגות, ביניהן "מה 

קרה בארץ מי", "בילבי", "בנצי הפיל", "איה, 
אווץ' ואווה" ו"דירה להשכיר". לאחר כל הצגה 

יתקיים בחוץ הפנינג קיצי עם הפעלות.
* 20�18 באוגוסט, בית יד לבנים. בתשלום. 

מיועד לגילאי 9�3.

הפנינג // עפיפונים בירושלים
במוזיאון ישראל בירושלים תתקיים ביום 
שלישי העפיפוניאדה השנתית — הפנינג 

ססגוני של הפרחת עפיפונים, סדנאות לבניית 
עפיפונים ותצוגה של עפיפונים מיוחדים. 

יהיו גם עפיפונאים מקצועיים שיספרו על 
פסטיבלי עפיפונים ברחבי העולם.

* 20:00�16:00. הסדנאות מהבוקר ובתשלום.

הפעלות // חגיגה בין הרהיטים
במרכז הישראלי לריהוט בראשון�לציון יתקיים 

מחר הפנינג לילדים עם הפעלות, מתנפחים, 
ריקודים, ליצנית, בריכת כדורים וגם אוכל 

שילדים אוהבים.
* רחוב משה לוי 10. 21:00�16:00. 

ללא תשלום.
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כשסבא נסע לכפר�סבא נרדה בן יעקב (עם עובד)

לסבא נמאס לגור במושב, בלי מעלית ועם שכנים קודחים, אז 
הוא לוקח את הנכד מיכאל לסיור לוקיישנים ברחבי ארצנו. 
השניים מתאכזבים לגלות, למשל, שבבית־שמש יש לא מעט 
ימים גשומים, שבגבעת השלושה די צפוף, כי גרים שם קצת 
יותר משלושה אנשים, ולמרבה הצער, שכפר־סבא אינה בדיוק 

המקום בשביל סבא. סיפור חכם וחינוכי, במובן הטוב.

"קופוני קיץ" למשפחות 

"ידיעות אחרונות". חפשו בעמודי החדשות 

את ההטבות לאטרקציות הבאות, 

ויש גם הפתעות:

†  אירוח כפרי חמי יואב קיבוץ שדה יואב

† צפארי תל אביב

† מיני גולף קחבוץ פרוד 

† אשקלונה אשקלון

גלישה חופשית. משעמם לכם? כנסו לכתובת  
mogobe.co.il. כאן תוכלו להיפגש עם חברים, להכיר חברים 
חדשים, לפתור חידות, לשחק ולהשתתף בתחרויות מרובות 

משתתפים או יחידים, להתאמן בכתיבה ובקריאה של עברית 
ואנגלית ועוד. התכנים באתר מיועדים לילדים בני 6 עד 12, 

והם נוצרים בעזרת מומחים שונים בתחומם. האתר מאופיין 
בתוכן ישראלי ומתעדכן על פי חגי ישראל. ההורים ישמחו 
לדעת, כי גולשי האתר נהנים מאנונימיות מלאה וכי באתר 

מופעל מנגנון בקרה המונע שילוב של תכנים בלתי הולמים 
|איריס נאור�ליפשיץ

צילום: טל שחר


