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חדש בטבע–
הַ נ ְַר ִקיס
בְּאֵ זֹור ְּגבָעֹות ,הִ ְּתחִ יל ִלצְּמ ֹחַ פֶּ ַרח מְּ פ ָֹאר בְּיֹותֵ ר .כְּשֶּ הּוא מַ תְּ חִ יל ִלצְּמ ֹחַ
ַּדּורגֶּל.
מַ תְּ חִ ילִים ָלצֵאת עָ לִים אֲ ֻרכִים וי ְֻּרקִ ים מֵ הָ אֲ דָ מָ ה .הֵ ם מַ גִיעִ ים לְּגֹבַּה שֶּ ל כ ֶּ
בְּהַ תְּ חָ לָה צ ִָריְך ְּלנַחֵ ש מָ ה יֵצֵא מֵ הֶּ ם? אֵ יזֶּה פֶּ ַרח יֵצֵא מִ בֵין הֶּ עָ לִים הַ י ְֻּרקִ ים?
אּולַי אֵ ּלּו עָ לִים שֶּ ל חָ צָב? אִ ם כֵןֹ ,לא יֵצֵא מֵ הֶּ ם פֶּ ַרח כָל הַ ח ֶֹּרף.
אּולַי אֵ ּלּו עָ לִים שֶּ ל עִ ִ
ירית?
אִ ם כֵן יֵצֵא מֵ הֶּ ם ִגבְּעֹול גָבֹוּהַ  .הּוא יַגִיעַ לְּפָ חֹות עַ ד גֹבַּה הַ ב ֶֶּּרְך.
אִ ם הֶּ עָ לִים ו ְּהַ ִגבְּעֹול נִשְּ ִ
ַּדּורגֶּלַ ,כנ ְִּראֶּ ה זֶּה נ ְַר ִקיס.
ָארים בְּגֹבַּה שֶּ ל כ ֶּ
מֵ הַ ִגבְּעֹול הַ קָ טָ ן יֹוצְּאִ ים כַמָ ה פְּ ָרחִ ים .הַ פְּ ָרחִ ים ְּב ֶּצבַע ָלבָן עִ ם כֶּתֶּ ר זָהָ ב.
הַ נ ְַּרקִ יס נ ְִּראֶּ ה מַ מָ ש כְּמֹו מֶּ לְֶּך .אִ ם נִתְּ קָ ֵרב וְּנ ִָריחַ אֹותֹו נְּ ַגּלֶּה שֶּ יֵש לֹו ֵריחַ מְּ י ֻחָ ד.
כְּמֹו ב ֹשֶּ ם שֶּ ל מְּ ָלכִים.
פֹורחִ ים .אֵ יפ ֹה מְּ צָאתֶּ ם
ְּ
מְּ שִ ימָ ה :צְּאּו לְּטִ יּול סְּ בִיב הַ יִּׁשּוב ,חַ פְּ שּו נ ְַּרקִ יסִ ים
אֹותָ ם?

חדשות בסדנא-

מַ זָל טֹוב לְּתָ מָ ר גמסון ַלהֻ ּלֶּדֶּ ת הַ נֶּכד.
מַ זָל טֹוב לאליהו גרינברג להולדת הבת.
יֹום טִ ּיּול לְ יַלְ ֵדי יּו ָבלִ ים
בְּיֹום שֵ נִי יָצְּאּו יַלְּדֵ י כִּתֹות א-ג בְּתָ ְּכנִית "יּו ָבלִים" לְּיֹום טִ יּול .מְּ סַ פֶּ ֶּרת עֲ דִ יאֵ לָה:
יָצָאנּו מֵ הַ ּׁשַ עַ ר ְּלי ַד הָ אֻ ְּרו ָה ו ְּהִ תְּ חַ לְּנּו לַעֲ לֹות ְּלכִּוּון עֵ ין אָ בּו ְּכלֵאב .בדֶּ ֶּרְך ָראִ ינּו
פֹורחִ ים ו ְּ ִגבְּעָ ה מְּ לֵָאה ְּבנ ְַּרקִ יסִ יםְּ .לי ַד צִנֹורֹות הַ מַ י ִם הַ גְּדֹולִים
הַ ְּרבֵה כ ְַּר ֻכמִ ים ְּ
ָראִ ינּו סְּ לָעִ ים עִ ם מְּ אֻ ָבנִיםְּ .בעֵ ין אָ בּו ְּכלֵאב ָא ַכלְּנּו ו ְּשִ כְּשַ כְּנּו ַר ְּג ַלי ִם ַבב ְֵּרכָה .מִ ּׁשָ ם
עָ לִינּו לְּחַ ּוַת אֶּ ֶּרץ הָ אַ יָלִים וְּי ַָרדְּ נּו ַר ְּגלִית ִל ְּגבָעֹות .כָל הַ טִ יּול הָ י ָה בְּמַ צַב רּוחַ טֹוב
ו ְּהַ ְּרבֵה מִ שְּ חָ קִ ים .בִמְּ י ֻחָ ד ְּראּוי ִים לְּשֶּ בַח יַלְּדֵ י כִּתָ ה א' שֶּ הָ לְּכּו קָ דִ ימָ ה כָל הַ טִ יּול.
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חדשות בארץ ובעולם
מִ פְ לֶ גֶת "הַ ַבי ִת הַ ּי ִ
שאֵ ר ַבמֶ מְ שָ לָ ה
ְהּודי" הֶ חְ לִ יטָ ה לְ הִ ָ
בַּׁשָ בּועַ שֶּ עָ בַר כ ַָתבְּנּו עַ ל הַ מְּ תִ יחּות ִבגְּבּול עַ זָה .ר ֹאש הַ מֶּ מְּ שָ לָה הֶּ חְּ לִיט לְּהַ גִיעַ
לְּהַ פְּ סָ קַ ת אֵ ש עִ ם הֶּ חָ מַ אס .שַ ר הַ בִטָ חֹון אֲ בִיגְּדֹור ִלי ֶּב ְּרמָ ן ֹלא הִ סְּ כִים לַהַ חְּ לָטָ ה
הַ ז ֹאתַ .
שר הַ בִטָ חֹון הִ תְ פַ טֵ ר.
י ֵש עֹוד שַ ר ַבמֶּ מְּ שָ לָה שֶּ מַ מָ ש ֹלא מַ סְּ כִים לַהַ חְּ לָטָ ה שֶּ ל ר ֹאש הַ מֶּ מְּ שָ לָה .לַשַ ר
קֹוראִ ים נַפְּ ּתָ לִי ֶּבנֶּט .הּוא שַ ר הַ חִ נּוְך .הּוא נָצִיג שֶּ ל מִ פְּ ָלגָה שֶּ נִקְּ ֵראת
ְּ
הַ זֶּה
"הַ ַבי ִת הַ יְּהּודִ י".
נַפְּ ּתָ לִי ֶּבנֶּט ָאמַ ר" :אִ ם אֲ בִיגְּדֹור ִלי ֶּב ְּרמָ ן הִ תְּ פַ טֵ ר -אֲ נִי ַאחֲ לִיף אֹותֹו .אֲ נִי יֹודֵ עַ אֵ יְך
צ ִָריְך לִפְּ ּת ֹר אֶּ ת הַ בְּעָ יֹות עִ ם הֶּ חָ מַ אס! אִ ם אֲ נִי ַאחֲ לִיף אֶּ ת אֲ בִיגְּדֹור ִלי ֶּב ְּרמָ ן
הַ בְּעָ י ָה ּתִ פָ ּתֵ ר".
ַנפְ תָ לִ י ֶבנֶט ָאמַ ר לְ ר ֹאש הַ מֶ מְ שָ לָ ה" :אִ ם אַ תָ ה רֹוצֶה שֶ אֲ נִי וְהַ מִ פְ לָ גָה שֶ לִ י
נִשָ אֵ ר ַבמֶ מְ שָ לָ ה אַ תָ ה צ ִָריְך לְ מַ נֹות אֹותִ י לְ שַ ר הַ ִבטָ חֹון".
ר ֹאש הַ מֶ מְ שָ לָ ה ֹלא הִ סְ כִים .הּוא ָאמַ ר" :אֲ נִי חֹושֵ ב שֶּ הַ מַ צָב ִבגְּבּול עַ זָה מְּ סֻ בְָך
ּומְּ סֻ כָן .אֲ נִי חֹושֵ ב שֶּ הַ פִ תְּ רֹון שֶּ ּלְָּך ֹלא טֹוב .אֲ נִי ֹלא מּוכָן לְּמַ נֹות אֹותְּ ָך לַשַ ר
הַ בִטָ חֹון גַם אִ ם ִב ְּגלַל זֶּה ַּתעֲ ז ֹב אֶּ ת הַ מֶּ מְּ שָ לָה .אֲ נִי ֹלא אֲ מַ נֶּה אֹותְּ ָך לְּשַ ר הַ בִטָ חֹון
גַם אִ ם ִב ְּגלַל זֶּה הַ מֶּ מְּ שָ לָה ִּתתְּ פָ ֵרק וְּי ִהְּ יּו בְּחִ ירֹות!"
נַפְּ ּתָ לִי ֶּבנֶּט ּומִ פְּ ֶּלגֶּת הַ ַבי ִת הַ יְּהּודִ י הָ יּו צ ְִּריכִים לְּהַ חְּ לִיט מָ ה לַעֲ שֹות:
מִ צַד אֶּ חָ ד-אִ ם נַפְּ ּתָ לִי ֶּבנֶּט י ִתְּ פַ טֵ ר הַ מֶּ מְּ שָ לָה ּתִ תְּ פָ ֵרק .אִ ם הַ מֶּ מְּ שָ לָה ִּתתְּ פָ ֵרק
י ִהְּ יּו בְּחִ ירֹות .זֶּה י ַעֲ לֶּה הַ ְּרבֵה כֶּסֶּ ף לַמְּ דִ ינָה .זֶּה ֹלא י ַעֲ ז ֹר בַהִ תְּ מֹודְּ דּות עִ ם
הֶּ חָ מַ אס.
מִ צַד שֵ נִי -אִ ם הֵ ם י ִּׁשָ אֲ רּו בְּמֶּ מְּ שָ לָה זֶּה יראֶּ ה כְּאִ ּלּו הֵ ם נִ ְּכנְּעּו וְּו ִּתְּ רּו .אֲ נָשִ ים
י ַחְּ שְּ בּו שֶּ הֵ ם ֹלא ְּרצִינִיִים .זֶּה י ִפְּ גַע בַמַ עֲ מָ ד ו ְּהַ כָבֹוד שֶּ ּלָהֶּ ם.
מִ פְ לֶ גֶת הַ ַבי ִת הַ ּי ִ
ְהּודי הֶ חְ לִ יטָ ה לְ ו ֵַתר ּולְ הִ שָ אֵ ר ַבמֶ מְ שָ לָ ה.
הֵ ם הֶּ חְּ לִיטּו שֶּ יֹותֵ ר חָ שּוב ְּלגַּלֹות ַאחֲ ָריּות וְּלַעֲ ז ֹר ַלמֶּ מְּ שָ לָה לְּתַ פְּ קֵ ד.
רכב חלל נחת על מאדים
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צוות ניהול
שֵ ם :י ַע ָרה שֶּ מֶּ ש
סַ פְ ִרי קְ צָת עַ ל עַ ְצמֵ ְך :אֲ נִי ג ָָרה בְּאֶּ לְּעָ זָר .נְּשּוָאה לְּאֹור וְּי ֵש לָנּו שְּ נֵי יְּלָדִ ים -זֹוהַ ר
ִירה .לִפְּ נֵי  10שָ נִים הָ י ִיתִ י בַת שֵ רּות
ּובֹועַ ז .אֲ נִי עֹובֶּדֶּ ת בַסַ דְּ נָא שְּ נָתַ י ִם בְּתֹור מַ ְּזכ ָ
לְּאומִ י בַסַ דְּ נָא.
מָ ה הַ תַ פְ ִקיד שֶ לְ ָך? אֲ נִי יֹושֶּ בֶּת בַמִ שְּ ָרד בְּמֶּ שֶּ ְך הַ יֹום ו ְּעֹונָה לְּטֶּ לֶּפֹונִים .הַ ְּרבֵה
אֲ נָשִ ים מִ תְּ קַ ּׁשְּ ִרים לַסַ דְּ נָא לִשְּ א ֹל שְּ אֵ לֹות עַ ל כָל מִ ינֵי נֹושְּ אִ ים שֶּ הַ סַ דְּ נָא ַאחְּ ָראִ ית
עֲ ֵליהֶּ ם ,ו ַאֲ נִי ַאחְּ ָראִ ית לַעֲ נֹות לָהֶּ ם ְּּתשּובָה ,אֹו לִמְּ צ ֹא מִ י שֶּ יֹודֵ עַ אֶּ ת הַ ְּּתשּובָה.
הֹורים ְּל ַגבֵי עִ דְּ כּונִים עַ ל הַ יְּלָדִ ים שֶּ ּלָהֶּ ם אֹו אִ ִ
אֲ נִי מְּ דַ ב ֶֶּּרת עִ ם ִ
ּׁשּורים לְּטִ יּולִים.
כָל שָ בּועַ אֲ נִי עֹובֶּדֶּ ת עַ ל הַ סַ דְּ נָתֹוןּ ,וכְּשֶּ הּוא מּוכָן אֲ נִי שֹולַחַ ת אֹותֹו לִדְּ פּוס .אֲ נִי
כָל הַ זְּמַ ן בְּקֶּ שֶּ ר עִ ם הַ הַ סָ עֹות שֶּ ל בֵית הַ סֵ פֶּ ר ּומְּ ו ַּדֵ את שֶּ ְּּל ֻכּלָם י ֵש מָ קֹום
ו ְּשֶּ הַ הַ סָ עֹות מַ גִיעֹות ַבזְּמַ ן .כְּשֶּ בֵית הַ סֵ פֶּ ר אֹו הַ מִ שְּ ָרד צ ְִּריכִים צִיּוד אֲ נִי מְּ ַר ֶּכזֶּת
אֶּ ת הַ הַ זְּמָ נָה ּומַ זְּמִ ינָה .לִפְּ עָ מִ ים אֲ נָשִ ים אֲ חֵ ִרים בַמִ שְּ ָרד צ ְִּריכִים עֶּ ז ְָּרה ,ו ַאֲ נִי
עֹוז ֶֶּּרת לָהֶּ ם עִ ם כָל מִ ינֵי מְּ שִ ימֹות שֹונֹות.
מָ ה אַ תְ אֹוהֶ ֶבת לַ עֲ שֹות ַבתַ פְ ִקיד? אֲ נִי נֶּהֱ נֵית מֵ הַ קֶּ שֶּ ר שֶּ יֵש לִי עִ ם הַ ִ
הֹורים,
ּומְּ א ֹד מִ תְּ חַ ב ֶֶּּרת ַל ֶּצו ֶּת שֶּ יֵש פ ֹה בַסַ דְּ נָא .אֲ נִי אֹוהֶּ בֶּת אֶּ ת הַ מִ ְּגו ָן שֶּ יֵש בַסַ דְּ נָא ו ְּאֶּ ת
הַ ּתַ פְּ קִ ידִ ים הַ ּׁשֹונִים אִ ּתָ ם אֲ נִי מִ ְּתעַ סֶּ קֶּ ת.
אֵ יזֶה ְדבָ ִרים נֹוסָ פִ ים אַ תְ אֹוהֶ ֶבת לַ עֲ שֹות?
אֲ נִי מְּ א ֹד אֹוהֶּ בֶּת חַ יֹותּ ,ומִ ְּתעַ נְּיֶּנֶּת בָעֹולָם הַ טֶּ בַע .אֲ נִי אֹוהֶּ בֶּת לְּטַ יֵל וְּלָטּוס לְּחּוץ
לְּאֶּ ֶּרץ .אֹוהֶּ בֶּת גַם לֶּאֱ כ ֹל בַמִ סְּ עָ דֹות.
ָָארץ מְּ ַרגֵש
ָארץ :כָל מְּ קֹום ב ֶּ
מָ קֹום ָאהּוב ָב ֶ

אֹותִ י.

שעָ ב ְַדתְ ַבסַ ְדנָא :עָ בַדְּ ּתִ י בַמָ דָ "א בְּתֹור מַ תְּ ִרימַ ת ּדָ ם .י ֵש
מָ ה עָ שִ ית לִ פְ נֵי ֶ
אֲ נָשִ ים שֶּ מּו ָכנִים לִתְּ ר ֹם מֵ הַ ּדָ ם שֶּ ּלָהֶּ ם לְּטֹובַת אֲ נָשִ ים חֹולִים שֶּ זְּקּוקִ ים לִמְּ נַת
ּדָ ם .אֲ נִי הָ י ִיתִ י לֹוקַ חַ ת מֵ הָ אֲ נָשִ ים הָ אֵ ּלֶּה אֶּ ת הַ ּדָ ם עִ ם צִיּוד מְּ י ֻחָ ד .עָ בַדְּ ּתִ י גַם
בְּתֹור סַ יַעַ ת ְּבגַן יְּלָדִ ים בָאֶּ לְּעָ זָר.
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פרשת השבוע
חומש:

בראשית

שמות
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תולדות

ויצא

וישלח

וישב

מקץ

ויגש

יֹוסֵ ף ִנמְ כַר לְ עֶ ֶבד
ְּלי ַעֲ ק ֹב הָ יּו שְּ נֵים עָ שָ ר ָבנִים .י ַעֲ ק ֹב ֹלא ָאהַ ב אֶּ ת כָל הַ ָבנִים אֹותֹו הַ ּדָ בָר.
י ַעֲ ק ֹב הֶּ עֱ דִ יף אֶּ ת יֹוסֵ ף ,הַ בֵן הַ גָדֹול שֶּ ל ָרחֵ ל .הָ ַאחִ ים שֶּ ל יֹוסֵ ף קִ נְּאּו בֹו
ו ְּשָ נְּאּו אֹותֹו .יֹוסֵ ף חָ לַם חֲ לֹומֹות שֶּ בָהֶּ ם הּוא שֹולֵט ְּבכָל הָ ַאחִ ים שֶּ ּלֹו .יֹוסֵ ף
סִ פֵ ר אֶּ ת הַ חֲ לֹומֹות לַָאחִ ים ו ְּהֵ ם שָ נְּאּו אֹותֹו עֹוד יֹותֵ ר .יֹום אֶּ חָ ד י ַעֲ ק ֹב
שָ לַח אֶּ ת יֹוסֵ ף ל ְִּראֹות מָ ה שְּ לֹום אֶּ חָ יו .הָ ַאחִ ים שָ נְאּו אֶ ת יֹוסֵ ף .הֵ ם ז ְָרקּו
אֹותֹו לַ בֹור וְַאחַ ר כְָך מָ כְרּו אֹותֹו לְ עֶ ֶבד .הֵ ם ָאמְּ רּו ְּלי ַעֲ ק ֹב שֶּ יֹוסֵ ף מֵ ת.
י ַעֲ ק ֹב הִ תְּ אַ בֵל עַ ל יֹוסֵ ף י ָמִ ים ַרבִים.
יֹוסֵ ף ְבבֵית פֹוטִ יפַ ר
יֹוסֵ ף נִמְּ כַר לְּעֶּ בֶּד לְּפֹוטִ יפַ ר ,מְּ שָ ֵרת חָ שּוב שֶּ ל פַ ְּרע ֹה .גַם כְּשֶּ יֹוסֵ ף הָ י ָה
עֶּ בֶּד -ה' הִ מְּ שִ יְך לַעֲ ז ֹר לֹו .יֹוסֵ ף מָ צָא חֵ ן ְבעֵ ינֵי פֹוטִ יפַ רּ .ופֹוטִ יפַ ר נָתַ ן לֹו
קֹורה ַב ַבי ִת .אִ שְּ ּתֹו שֶּ ל פֹוטִ יפַ ר הִ תְּ ַאהֲ בָה בְּיֹוסֵ ף.
ַאחֲ ָריּות עַ ל כָל מָ ה שֶּ ֶּ
הִ יא נִסְּ תָ ה לְּשַ ְּכנֵעַ אֹותֹו לִשְּ כַב אִ ּתָ ּה .יֹוסֵ ף ֹלא הִ סְּ כִים ּוב ַָרח .אֵ שֶּ ת
פֹוטִ יפַ ר כָעֲ סָ ה עַ ל יֹוסֵ ף .הִ יא שִ קְּ ָרה לְּפֹוטִ יפַ ר ו ְָּאמְּ ָרה שֶּ יֹוסֵ ף נִסָ ה לִשְּ כַב
אִ ּתָ ּה .פֹוטִ יפַ ר שָ ם אֶ ת יֹוסֵ ף ַבכֶלֶ א.
יֹוסֵ ף ַבכֶלֶ א
גַם ַבכֶלֶ א ה' הִ מְ שִ יְך לַ עֲ ז ֹר לְ יֹוסֵ ף .גַם ַב ֶּכלֶּא יֹוסֵ ף מָ צָא חֵ ן בְּעֵ יני ֻכּלָם.
שַ ר ְּבבֵית הַ ס ֹהַ ר הָ פַ ְך אֶּ ת יֹוסֵ ף לָעֹוזֵר שֶּ ּלֹו .יֹום אֶּ חָ ד הִ גִיעּו ַל ֶּכלֶּא שְּ נֵי
ש ִרים שֶּ ל פַ ְּרע ֹה -שַ ר הַ מַ שְ ִקים וְשַ ר הָ אֹופִ ים .שְּ נֵי הַ ש ִרים חָ לְּמּו
חֲ לֹומֹות .הֵ ם ָרצּו לָדַ עַ ת מָ ה הַ מַ שְּ מָ עּות שֶּ ל הַ חֲ לֹומֹות שֶּ ּלָהֶּ ם .יֹוסֵ ף
הִ סְּ בִיר לָהֶּ ם .יֹוסֵ ף ָאמַ ר שֶ בְעֹוד שְ לֹושָ ה י ָמִ ים פַ ְרע ֹה יִסְ לַ ח לְ שַ ר
בֹודה שֶ לֹו .יֹוסֵ ף ָאמַ ר שֶ בְעֹוד שְ לֹושָ ה י ָמִ ים
הַ מַ שְ ִקים וְיַחְ זִיר אֹותֹו לַ עֲ ָ
פַ ְרע ֹה יִתְ לֶ ה אֶ ת שַ ר הָ אֹופִ ים .יֹוסֵ ף בִקֵ ש מִ שַ ר הַ מַ שְּ קִ ים לְּדַ בֵר עִ ם
פַ ְּרע ֹה כְּדֵ י שֶּ יְּשַ חְּ ֵרר אֹותֹו מֵ הַ ֶּכלֶּא .כַעֲ ב ֹר שְּ לֹושָ ה י ָמִ ים פַ ְּרע ֹה ּתָ לָה אֶּ ת
שַ ר הָ אֹופִ ים ו ְּשִ חְּ ֵרר אֶּ ת שַ ר הַ מַ שְּ קִ יםַ .
שר הַ מַ שְ ִקים שָ כַח אֶ ת יֹוסֵ ף וְֹלא
בִקֵ ש מִ פַ ְרע ֹה לְ שַ חְ ֵרר אֹותֹו.
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