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חדש בטבע–

חִ ָּננִית הַ ָּבתָּ ה

ַ
ּפֹורחַ ת בֵּין הַ סְ לָּׁעִ ים ַביַעַ ר.
ָּׁתה .הִ יא
הַ שָּׁ בּועַ אֶ פְ שָּׁ ר ל ְִראֹות אֶ ת חִ נָּׁנִית הַ ב ָּׁ
לְחִ נָּׁנִית הַ בָּׁתָּׁ ה י ֵּש עָּׁ לֵּי ּכֹותֶ ֶרת ְל ָּׁבנִים -ו ְֻרדִ ים .הָּׁ אֶ מְ צַע שֶ ל הַ ּפֶ ַרח צָּׁה ֹב .הּוא
מֻ ְרּכָּׁב מֵּ הָּׁ מֹון ּפְ ָּׁרחִ ים קְ טַ נִים .אֶ ת הַ ּפְ ָּׁרחִ ים הָּׁ אֵּ ּלּו אֶ פְ שָּׁ ר ל ְִראֹות בְעֶ ז ְַרת זְכּוכִית
ִתֹלש ִבזְהִ ירּות אֶ חָּׁ ד מֵּ עָּׁ לֵּי הַ ּכֹותֶ ֶרת הַ ְּל ָּׁבנִים-ו ְֻרדִ ים .אִ ם
מַ גְדֶ לֶת .אֶ פְ שָּׁ ר ל ְ
מִ סְ ַת ְּכלִים עַ ל הֶ עָּׁ לֶה הַ זֶה ִבזְכּוכִית מַ גְדֶ לֶת אֶ פְ שָּׁ ר ל ְִראֹות שֶ גַם הּוא ּפֶ ַרח קָּׁ טָּׁ ן.
הַ ּפֶ ַרח שֶ ל חִ נָּׁנִית הַ בָּׁתָּׁ ה נ ְִראֶ ה ּכְמֹו ּפֶ ַרח אֶ חָּׁ ד גָּׁדֹול אֲ בָּׁל בְעֶ צֶם הּוא מֻ ְרּכָּׁב מֵּ הֲ מֹון
צּורה דֹומָּׁ ה.
ּפְ ָּׁרחִ ים קְ טַ נִים .אֶ פְ שָּׁ ר ל ְִראֹות עֹוד ּפְ ָּׁרחִ ים עִ ם ָּׁ
צּורה ּכָּׁז ֹאת.
גַם לסַ בְיֹון י ֵּש ָּׁ
צּורה ּדֹומָּ ה -אֲ ַנחְ נּו אֹומְ ִרים שֶׁ הֵ ם מֵ אֹותָּ ּה
ִב ְגלַ ל שֶׁ לְ כָּל הַ פְ ָּרחִ ים הָּ אֵ לּו יֵש ָּ
קֹוראִ ים לַ מִ שְ פָּ חָּ ה הַ ז ֹּאת מֻ ְר ָּכבִים.
מִ שְ פָּ חָּ ה .אֲ ַנחְ נּו ְ
מְ שִ ימָּׁ ה :חַ ּפְ שּו אֶ ת חִ נָּׁנִית הַ בָּׁתָּׁ ה.
קְ חּו זְכּוכִית מַ גְדֶ לֶת ,הִ סְ תַ ּכְלּו עַ ל הַ חֵּ לֶק הַ צָּׁה ֹב שֶ בָּׁאֶ מְ צַע הַ ּפֶ ַרח ,ו ְחַ ּפְ שּו אֶ ת
הַ ּפְ ָּׁרחִ ים הַ קְ טַ נִים.
תִ לְשּו ִבזְהִ ירּות עָּׁ לֶה ּכֹותֶ ֶרת שֶ ל חִ נָּׁנִית הַ בָּׁתָּׁ ה -הִ תְ בֹונְנּו עַ ל הֶ עָּׁ לֶה בְעֶ ז ְַרת
זְכּוכִית מַ גְדֶ לֶת וְנַסּו ְלגַּלֹות אֶ ת חֶ לְקֵּ י הַ ּפֶ ַרחַ .ציְרּו אֶ ת מָּׁ ה שֶ ְראִ יתֶ ם.
אֶ פְ שָּׁ ר ל ְִראֹות אֶ ת חִ נָּׁנִית הַ בָּׁתָּׁ ה גַם בַחֲ דַ ר הַ הַ דְ ָּׁרכָּׁה בְפִ נַת הַ חַ י.
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חדשות בסדנא-
מְ סִ ַבת חֻ מָּ ש
בְיֹום שִ שִ י ִתתְ קַ יֵּם מְ סִ בַת חֻ מָּׁ ש ְליַלְדֵּ י ּכ ִַתת הַ יַעַ ר שֶ ל תָּׁ ְכנִית יּו ָּׁבלִים.
בַתִ כְנּון -הַ ָּׁצגָּׁה ,מִ שְ חָּׁ ק חַ ּפֵּ ש אֶ ת הַ מַ טְ מֹון ו ַחֲ ֻלקַ ת חֻ מָּׁ שִ ים .אֲ נַחְ נּו מְ קַ ּוִים
שֶ תַ לְמִ ידַ י ּכ ִַתת הַ יַעַ ר י ִשְ תַ מְ שּו הַ ְרבֵּה ַבחֻ מָּׁ שִ ים שֶ קִ בְלּו.

חדשות בארץ ובעולם
מִ ְבצָּע מָּ גֵן צְפֹונִי
ַארבַע
הַ חַ יָּׁלִים שֶ ּלָּׁנּו מַ מְ שִ יכִים לְחַ ּפֵּ ש מִ נְהָּׁ רֹות ִבגְבּול ְלבָּׁנֹון .עַ ד עַ כְשָּׁ ו מָּׁ צְאּו ְ
מִ נְהָּׁ רֹות.
פִ ּגּועִ ים ְב ִב ְני ָּמִ ין
בַשָּׁ בּועַ שֶ עָּׁ בַר הָּׁ יּו שְ נֵּי ּפִ גּועִ ים:
מְ חַ ְבלִים י ָּׁרּו בַאֲ נָּׁשִ ים בַצ ֹמֶ ת ְלי ַד הַ יִשּוב ִגבְעַ ת ָאסָּׁ ף .מֵּ הַ י ְִריֹות נֶהֶ ְרגּו שְ נֵּי חַ יָּׁלִים.
ּכַמָּׁ ה אֲ נָּׁשִ ים נִפְ צְעּו .אֶ חָּׁ ד מֵּ הֶ ם נִפְ צַע קָּׁ שֶ ה מְ א ֹד.
מְ חַ בֵּל נִ ְכנָּׁס ַליִשּוב בֵּית אֵּ ל ,הִ תְ נַּפֵּ ל עַ ל חַ יָּׁל ּופָּׁ צַע אֹותֹו.
ֵּ
לִפְ עָּׁ מִ ים מְ חַ בֵּל עֹושֶ ה ּפִ גּועַ
ּובֹורחַ  .גַם אִ ם הּוא הִ ְצלִיחַ ִלבְר ֹחַ הַ חַ יָּׁלִים שֶ ּלָּׁנּו
רֹודְ פִ ים ַאחֲ ָּׁריו ּומְ חַ ּפְשִ ים אֹותֹו .בַשָּׁ בּועַ שֶ עָּׁ בַר הַ חַ יָּׁלִים שֶ ּלָּׁנּו הִ ְצלִיחּו לִתְ ּפ ֹס ּכַמָּׁ ה
מְ חַ ְבלִים .אֶ חָּׁ ד מֵּ הֶ ם נֶהֱ ַרג.
בֵית הַ מִ שְ פָּ ט הֶׁ חְ לִ יט -אֲ ָּדמֹות בַ ּגּוש עֶׁ צְיֹון שַ יָּכֹות לַ י ִ
ְהּודים
ַאחֲ ֵּרי מִ שְ ּפָּׁ ט שֶ נִמְ שַ ְך  22שָּׁ נָּׁה ,בֵּית הַ מִ שְ ּפָּׁ ט הָּׁ עֶ לְיֹון הֶ חְ לִיט 520 :דּונָּׁם בְגּוש
עֶ צְיֹון שַ יָּׁכִים לִיהּודִ ים.
אֶ ת הָּׁ אֲ דָּׁ מֹות הָּׁ אֵּ ּלּו קָּׁ נּו י ְהּודִ ים לִפְ נֵּי הֲ קָּׁ מַ ת הַ מְ דִ ינָּׁה .בְמִ לְחֶ מֶ ת הַ שִ חְ רּור
הָּׁ עֲ ָּׁרבִים ָּּׁכבְשּו אֶ ת אֵּ זֹור גּוש עֶ צְיֹון ו ְהִ שְ תַ ּלְטּו עַ ל הָּׁ אֲ דָּׁ מֹות הָּׁ אֵּ ּלּו .בְמִ לְחֶ מֶ ת
שֵּ שֶ ת הַ יָּׁמִ ים מְ דִ ינַת י ִשְ ָּׁראֵּ ל ָּּׁכבְשָּׁ ה אֶ ת אֵּ זֹור גּוש עֶ צְיֹוןּ .כַמָּׁ ה שָּׁ נִים ַאחֲ ֵּרי
מִ לְחֶ מֶ ת שֵּ שֶ ת הַ יָּׁמִ ים הִ תְ חִ ילּו לְהָּׁ קִ ים י ְשּובִים י ְהּודִ יִים בְגּוש עֶ צְיֹון .הָּׁ עֲ ָּׁרבִים ֹלא
הֹודּו שֶ הֵּ ם הִ שְ תַ ּלְטּו עַ ל אֲ דָּׁ מֹות שֶ ל י ְהּודִ ים .הֵּ ם ָאמְ רּו" :אֵּ ּלּו הָּׁ אֲ דָּׁ מֹות שֶ ּלָּׁנּו.
הֵּ ם הָּׁ יּו שֶ ל אַ בָּׁא שֶ ּלָּׁנּו ו ְשֶ ל סַ בָּׁא שֶ ּלָּׁנּו" .הֵּ ם הֵּ בִיאּו ְלבֵּית הַ מִ שְ ּפָּׁ ט מִ סְ מָּׁ כִים
שֶ מֹוכִיחִ ים שֶ הָּׁ אֲ דָּׁ מֹות הָּׁ אֵּ ּלּו הָּׁ יּו תָּׁ מִ יד שֶ ּלָּׁהֶ ם .בֵּית הַ מִ שְ ּפָּׁ ט קָּׁ בַע שֶ הַ מִ סְ מָּׁ כִים
ֹלא אֲ מִ תִ יִים .הָּׁ עֲ ָּׁרבִים ֹלא קִ בְלּו אֶ ת הַ הַ חְ לָּׁטָּׁ ה שֶ ל בֵּית הַ מִ שְ ּפָּׁ ט .הֵּ ם עִ ְרעֲ רּו
ְלבֵּית הַ מִ שְ ּפָּׁ ט הָּׁ עֶ לְיֹון .לִפְ נֵּי שְ בּועַ י ִם ֵּבית הַ מִ שְ ּפָּׁ ט הֶ חְ לִיט -הָּׁ אֲ דָּׁ מֹות הָּׁ אֵּ ּלּו
שַ יָּׁכֹות ַליְהּודִ ים .עַ כְשָּׁ ו י ִהְ י ֶה אֶ פְ שָּׁ ר ִלבְנֹות עֲ ֵּליהֶ ן הַ ְרבֵּה בָּׁתִ ים.
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צוות סדנא:
עֹובֵד ַבסַ ְדנָּא
שֵ םּ :פְ לִיָאה שְ ּפָּׁ ץ
סַ פְ ִרי ְקצָּת עַ ל עַ ְצמֵ ְך:
ִתקֹועַ  ,נְשּוָאה לְיֹואֵּ ל ו ְאִ מָּׁ א ל 2-יְלָּׁדִ ים .אֲ נִי עֹובֶדֶ ת בַסַ דְ נָּׁא
אֲ נִי בַת  ,38ג ָָּּׁׁרה ב ְ
מֵּ אֶ מְ צַע הַ שָּׁ נָּׁה שֶ עָּׁ ב ְָּׁרה.
שלָּ ְך?
מָּ ה הַ תַ פְ ִקיד ֶׁ
הַ תַ פְ קִ יד שֶ ּלִי הּוא ַר ֶּכזֶת מִ טְ בָּׁחִ ים .בַמִ טְ בָּׁח ּובַמַ אֲ פִ יָּׁה עֹובְדִ ים  8חֶ ב ְֶר'ה מֵּ אֲ גַף
הַ ַתעֲ סּוקָּׁ הְ .בי ַחַ ד עִ ם ש ֹהַ ם -הָּׁ ַאחְ ָּׁראִ ית עַ ל הַ מִ טְ בָּׁח ,ו ְאֹודֶ י ָּׁה -הָּׁ ַאחְ ָּׁראִ ית עַ ל
הַ מַ אֲ פִ יָּׁה ,אֲ נִי בֹודֶ קֶ ת שֶ הָּׁ עֹובְדִ ים מִ תְ קַ דְ מִ ים בָּׁעֲ בֹודָּׁ ה ו ְעֹובְדִ ים לְפִ י הַ מַ טָּׁ רֹות
שֶ ּלָּׁהֶ ם .אֲ נִי ַאחְ ָּׁראִ ית לְהַ זְמִ ין אֶ ת ּכָּׁל הַ מִ צ ְָּׁרכִים שֶ אֲ נַחְ נּו צ ְִריכִים ְּכדֵּ י לְהָּׁ כִין אֶ ת
הָּׁ אֹכֶל לַאֲ רּוחַ ת צָּׁהֳ ַרי ִם בַסַ דְ נָּׁאּ .פַ עַ ם בְשָּׁ בּועַ אֲ נַחְ נּו מַ זְמִ ינִים אֶ ת הָּׁ אֹכֶל ו ְהּוא
מַ גִיעַ אֵּ לֵּינּו לַמִ טְ בָּׁח .אֲ נִי מְ ו ַדֵּ את שֶ מְ כִינִים אֶ ת הָּׁ אֹכֶל לְפִ י הַ תַ פְ ִריט שֶ קָּׁ בַעְ נּו.
ִירה חּוג בִשּול לְעֹובְדִ ים נֹוסָּׁ פִ ים מֵּ הַ ַתעֲ סּוקָּׁ ה .בַחּוג אֲ נַחְ נּו לֹומְ דִ ים
אֲ נִי מַ עֲ ב ָּׁ
דְ ב ִָּׁרים עַ ל בִשּולּ ,ומְ כִינִים דְ ב ִָּׁרים .לִפְ עָּׁ מִ ים אֵּ ּלֶה דְ ב ִָּׁרים שֶ קְ ִ
שּורים לַחַ גִים אֹו
מַ אֲ ָּׁכלִים שֶ ל עֵּ דֹות מְ סֻ יָּׁמֹות ,וְלִפְ עָּׁ מִ ים סְ ָּׁתם דְ ב ִָּׁרים טְ עִ ימִ ים.
מָּ ה אַ תְ אֹוהֶׁ ֶׁבת לַ עֲ ׂשֹות ַבתַ פְ ִקיד?
אֲ נִי מְ א ֹד אֹוהֶ בֶת אֶ ת הַ קֶ שֶ ר עִ ם הָּׁ עֹובְדִ ים ו ְהַ ֶצו ֶתּ ,ו ִב ְכלָּׁל אֶ ת הָּׁ אֲ ו ִָּׁירה שֶ יֵּש
בַסַ דְ נָּׁא.
אֵ יזֶׁה ְּדבָּ ִרים נֹוסָּ פִ ים אַ תְ אֹוהֶׁ ֶׁבת לַ עֲ ׂשֹות?
אֲ נִי אֹוהֶ בֶת לְטַ יֵּל ,לִקְ ר ֹא וְלָּׁרּוץ .אֲ נִי אֲ פִ ּלּו מִ שְ תַ תֶ פֶ ת בִקְ בּוצַת ִריצָּׁה בְא ֹפֶ ן
קָּׁ בּועַ .
ָארץ:
מָּ קֹום ָאהּוב ָּב ֶׁ
אֲ נִי אֹוהֶ בֶת אֶ ת הַ יָּׁם.
מָּ ה עָּ ׂשִ ית לִ פְ נֵי שֶׁ עָּ ב ְַדתְ ַבסַ ְדנָּא?
עָּׁ בַדְ תִ י בָּׁעֲ מֻ תָּׁ ה שֶ נִקְ ֵּראת מְ נִיפָּׁ ה -שֶ ַאחְ ָּׁראִ ית עַ ל נ ֹעַ ר שֶ נִמְ צָּׁא בְסִ ּכּון ו ְרֹוצָּׁה
לַעֲ ז ֹר לָּׁהֶ ם.
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בס"ד

פרשת השבוע
חומש:

בראשית

שמות

וירא

חיי שרה

ויקרא

במדבר

דברים

פרשה:
בראשית

נח

לך-לך

תולדות

ויצא

וישלח

וישב

מקץ

ויגש

יַעֲ ק ֹּב מְ ָּב ֵרְך אֶׁ ת אֶׁ פְ ַרי ִם ּומְ ַנשֶׁ ה
י ַעֲ ק ֹב הָּׁ י ָּׁה זָּׁקֵּ ן ו ְחֹולֶה .יֹוסֵּ ף בָּׁא ְלבַקֵּ ר אֶ ת י ַעֲ ק ֹב .יֹוסֵּ ף הֵּ בִיא אֶ ת הַ ָּׁבנִים
שֶ ּלֹו מְ ַנשֶׁ ה ו ְאֶׁ פְ ַרי ִם .י ַעֲ ק ֹב נֹותֵּ ן לִמְ נַשֶ ה ו ְאֶ פְ ַרי ִם ב ְָּׁרכָּׁה מְ י ֻחֶ דֶ ת -הֵּ ם
י ֵּחָּׁ שְ בּו ּכְמֹו ָּׁבנִים שֶ ל י ַעֲ ק ֹב ו ִיקַ בְלּו מָּׁ קֹום מְ י ֻחָּׁ ד מִ שֶ ּלָּׁהֶ ם בְאֶ ֶרץ י ִשְ ָּׁראֵּ ל.
לַמְ רֹות שֶׁ מְ ַנשֶׁ ה הָּׁ י ָּׁה הַ בְכֹור ,י ַעֲ ק ֹב נָּׁתַ ן לְאֶ פְ ַרי ִם ב ְָּׁרכָּׁה טֹובָּׁה יֹותֵּ ר.
י ַעֲ ק ֹב ב ֵֵּּרְך אֹותָּׁ ם" :הַ מַ לְ אָּ ְך הַ ּגֹואֵ ל אֹותִ י מִ כָּל ַרע יְב ֵָּרְך אֶׁ ת הַ נְעָּ ִרים
ָארץ".
וְי ִָּק ֵרא ָּבהֶׁ ם שְ מִ י ו ְֵשם אֲ בֹותַ י ַאב ְָּרהָּ ם וְיִצְחָּ ק וְי ְִדגּו לָּ ר ֹּב ב ְֶׁק ֶׁרב הָּ ֶׁ
גַם הַ יֹום ִ
הֹורים מְ ב ְָּׁרכִים אֶ ת הַ ָּׁבנִים שֶ ּלָּׁהֶ ם ַבב ְָּׁרכָּׁה הַ ז ֹאת.
יַעֲ ק ֹּב ִנפְ ַרד מֵ הַ ָּבנִים שֶׁ לֹו
י ַעֲ ק ֹב ֵּ
קֹורא ַל ָּׁבנִים שֶ ּלֹו וְנִפְ ָּׁרד מֵּ הֶ ם .חֵּ לֶק מֵּ הַ ָּׁבנִים מְ קַ ְבלִים ב ְָּׁרכָּׁה .י ֵּש
ָּׁבנִים שֶ קִ בְלּו נְזִיפָּׁ ה[ .אַ תֶ ם י ְכֹולִים לִקְ ר ֹא אֹו ְלבַקֵּ ש מִ מַ שֶ הּו שֶ יַקְ ִריא ָּׁלכֶם
אֶ ת דִ ב ְֵּרי י ַעֲ ק ֹב ּו ְלנַסֹות לְהָּׁ בִין אִ ם זֹו ב ְָּׁרכָּׁה אֹו נְזִיפָּׁ ה].
יַעֲ ק ֹּב מְ ַצּוֶׁה אֶׁ ת הַ ָּבנִים שֶׁ לֹו לִ קְ ב ֹּר אֹותֹו ִבמְ עָּ ַרת הַ מַ ְכפֵ לָּ ה.
י ַעֲ ק ֹב מֵּ ת .קֹוב ְִרים אֹותֹו בְאֶ ֶרץ י ִשְ ָּׁראֵּ ל בִמְ עָּׁ ַרת הַ מַ כְּפֵּ לָּׁה.
יֹוסֵ ף מֵ ת
ַאחֲ ֵּרי שֶ יַעֲ ק ֹב מֵּ ת -הָּׁ ַאחִ ים שֶ ל יֹוסֵּ ף מְ פַ חֲ דִ ים .הֵּ ם חֹושְ בִים שֶ יֹוסֵּ ף חִ ּכָּׁה
עַ ד שֶ יַעֲ ק ֹב י ָּׁמּות ּכְדֵּ י לְהִ תְ נַקֵּ ם בָּׁהֶ ם .יֹוסֵּ ף מַ ְרגִיעַ אֹותָּׁ ם.
עָּׁ בְרּו הַ ְרבֵּה שָּׁ נִים  -גַם יֹוסֵּ ף מֵּ ת .יֹוסֵּ ף יֹודֵּ עַ שֶ ּפַ ְרע ֹה ֹלא י ְַרשֶ ה לִקְ ב ֹר
אֹותֹו בְאֶ ֶרץ י ִשְ ָּׁראֵּ ל .יֹוסֵ ף מְ בַקֵ ש מִ ְבנֵי יִׂשְ ָּראֵ ל :כְשֶׁ תֵ צְאּו מִ מִ צ ְַריִם –
בּורה בְאֶׁ ֶׁרץ יִׂשְ ָּראֵ ל".
תֹוצִיאּו אֶׁ ת הָּ עֲ צָּמֹות שֶׁ לי וְתִ קְ חּו אֹותָּ ן לִ קְ ָּ
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