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חדש בטבע–

כַּלָּ נִית

הַ שָּׁ בּועַ אֶ פְ שָּׁ ר ל ְִראֹות יֹותֵ ר פְ ָּׁרחִ ים .הַ שָּׁ דֹות בֵין הַ כ ְָּׁרמִ ים מְ לֵאִ ים בְפִ ְרחֵ י סַּ בְיֹון
ו ְצִפָּ ְרנִית מִ צ ְִרית .אֶ פְ שָּׁ ר ל ְִראֹות ַּרקָּ פֹות ו ְעִ ִ
יריֹות .הַ כַּלָּ נִּיֹות הִ תְ חִ ילּו לִפְ ר ֹחַ .
ל ַכ ָּׁלנִית י ֵש עָּ לִ ים ג ִ
ְזּורים.
מָּׁ ה זֶה עָּׁ לֶה גָּׁזּור?
ְצּורה כָּׁז ֹאת:
בְדֶ ֶרְך ְכלָּׁל אֲ נַחְ נּו מְ ַצי ְִרים עָּׁ לֶה ב ָּׁ
צּורה ַאחֶ ֶרת .הֵ ם נ ְִראִ ים כְאִ לּו מִ ישֶ הּו ָּׁגזַר אֹותָּׁ ם עִ ם מִ סְ פָּׁ ַרי ִםָּׁ .לכֵן
י ֵש עָּׁ לִים עִ ם ָּׁ
קֹוראִ ים לָּׁהֶ ם "עָּׁ לֶה גָּׁזּור".
ְ

עַ ל הַ ִגבְעֹול שֶ ל הַ ַכ ָּׁלנִית י ֵש פֶ ַרח .מִ תַ חַ ת ַלפֶ ַרח י ֵש עָּׁ לִים שֶ עֹוטְ פִ ים אֹותֹו .לֶעָּׁ לִים
קֹוראִ ים "עָּ לֵ י ָּגבִיעַּ " .לַּ כַּלָּ נִית י ֵׁש עָּ לֵ י ָּג ִביעַּ ג ִ
ְזּורים.
הָּׁ אֵ לּו ְ
קֹוראִ ים עָּ לֵ י כֹותֶ ֶרת.
לֶעָּׁ לִים שֶ ל הַ פֶ ַרח ְ
ַל ַכ ָּׁלנִית שֶ ַ
פֹורחַ ת ִב ְגבָּׁעֹות י ֵש עָּׁ לֵי כֹותֶ ֶרת אֲ דֻ מִ ים .באֶ מְ צַע הַ פֶ ַרח י ֵש עִ גּול ְב ֶצבַע
שָּׁ ח ֹר-כָּׁח ֹל .אִ ם מְ לַטְ פִ ים בַעֲ דִ ינּות אֶ ת עָּׁ לֵי הַ כֹותֶ ֶרת שֶ ל הַ ַכ ָּׁלנִית מַ ְרגִישִ ים כְאִ לּו
מְ לַטְ פִ ים בַד קְ טִ יפָּׁ ה.
הַ ַכ ָּׁלנִיֹות בָּׁאֵ זֹור שֶ לָּׁנּו אֲ דֻ מֹות אֲ בָּׁל באֲ ִ
ָארץ
זֹורים אֲ חֵ ִרים שֶ ל הָּׁ ֶ
י ֵש ַכ ָּׁלנִיֹות ְלבָּׁנֹותּ ,וו ְֻרּדֹות סְ גֻלֹות ּוכְחֻ לֹות.
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חדשות בסדנא-

הֹודי ָּה לָּ בִיא עַּ ל פְ טִ ַּ
יׁשע וישליצקי.
ירת ָאבִ יהָּ הָּ ַּרב אֱ לִ ָּ
 תַּ ְנחּומִ ים לְ ָּתַּ עֲ רּוכָּה חֲ ָּדׁשָּ ה ב ֵ
ְיֹורט
הַ שָּׁ נָּׁה אֲ נַחְ נּו לֹומְ דִ ים עַ ל ּדְ ב ִָּׁרים שֶ קָּׁ רּו בֵין סֹוף מִ לְחֶ מֶ ת הָּׁ עֹולָּׁם הַ שְ נִיָּׁה ְלבֵין
הֲ קָּׁ מַ ת מְ דִ ינַת י ִשְ ָּׁראֵ ל .בִתְ חִ לַת הַ שָּׁ נָּׁה חָּׁ ז ְַרנּו ִללְמ ֹד עַ ל הַ מִ שְ פָּׁ חֹות שֶ הִ כ ְַרנּו
בַשָּׁ נָּׁה שֶ עָּׁ ב ְָּׁרה .בָּׁדַ קְ נּו מָּׁ ה קָּׁ ָּׁרה לְאִ יסָּׁ ר לּובֹו ְצקִ י ,אָּׁ שֵ ר מַ נְדֶ ְל ָּׁבאּום וְי ִשְ ָּׁראֵ ל
שְ פִ יצֶר בְסֹוף הַ מִ לְחָּׁ מָּׁ הָּׁ .ראִ ינּו שֶ הֵ ם חָּׁ זְרּו הַ ַבי ְָּׁתה ו ְהִ תְ חִ ילּו לְחַ פֵ ש אֶ ת
הַ מִ שְ פָּׁ חֹות שֶ לָּׁהֶ םַ .אחַ ר כְָּׁך הֵ ם הֶ חְ לִיטּו לַעֲ לֹות לְאֶ ֶרץ י ִשְ ָּׁראֵ ל .הֵ ם ָּׁרצּו לַעֲ לֹות
לְאֶ ֶרץ י ִשְ ָּׁראֵ ל אֲ בָּׁל הַ ב ְִריטִ ים ֹלא הִ ְרשּו לָּׁהֶ ם לַעֲ לֹות .הֵ ם נִּסּו לְהִ תְ ַגנֵב לְאֶ ֶרץ
י ִשְ ָּׁראֵ ל ְבכָּׁל מִ ינֵי ּדְ ָּׁרכִים .הַ ְרבֵה אֲ נָּׁשִ ים כָּׁעֲ סּו עַ ל הַ ב ְִריטִ ים .הֵ ם חָּׁ שְ בּו שֶ צ ִָּׁריְך
ָָּׁארץ י ִשְ ָּׁראֵ ל כָּׁעֲ סּו עַ ל
ָָּׁארץ .גַם הַ יְהּודִ ים ב ֶ
לָּׁתֵ ת ְלנִצֹולֵי הַ שֹוָאה לַעֲ לֹות ל ֶ
הַ ב ְִריטִ ים .הֵ ם חָּׁ שְ בּו" :הַ ב ְִריטִ ים ֹלא הֹו ְגנִים! אֲ נַחְ נּו ֹלא י ְכֹולִים לְהִ שָּׁ אֵ ר תַ חַ ת
הַ שִ לְטֹון הַ ב ְִריטִ י! אֲ נַחְ נּו צ ְִריכִים לְהָּׁ קִ ים מְ דִ ינָּׁה י ְהּודִ ית בְאֶ ֶרץ י ִשְ ָּׁראֵ ל!" .הֵ ם
ַארגְנּו ְלג ֵָּׁרש אֶ ת הַ ב ְִריטִ ים מֵ אֶ ֶרץ י ִשְ ָּׁראֵ ל .לָּׁאִ ְרגּונִים שֶ ָּׁרצּו ְלג ֵָּׁרש אֶ ת
הִ תְ ְ
הַ ב ְִריטִ ים מֵ אֶ ֶרץ י ִשְ ָּׁראֵ ל קָּׁ ְראּו "מַ חְ תָּׁ רֹות" .בַשָּׁ בּועֹות הָּׁ ַאחֲ רֹונִים לָּׁמַ דְ נּו עַ ל
מַ חְ תֶ ֶרת הָּׁ אֶ צֶ"ל.
לְסִ כּום הַ לִמּוד כָּׁל כִתָּׁ ה הֵ כִינָּׁה תְ צּוגָּׁהִ .
הֹורים ו ְתֹושָּׁ בִים מֻ ְזמָּׁ נִים לָּׁבֹוא ְלבַקֵ ר.

חדשות בארץ ובעולם
מזג אֲ וִיר גָּׁשּום ְביִשְ ָּראֵ ל
הַ שָּׁ בּועַ הָּׁ י ָּׁה מֶ זֶג אֲ ו ִיר חָּׁ ְרפִ י .הָּׁ י ָּׁה קַ ר ,בָּׁחֶ ְרמֹון ּו ִבצְפֹון הַ גֹולָּׁן י ַָּׁרד שֶ לֶג .גַם בְגּוש
ָארץ י ַָּׁרד הַ ְרבֵה גֶשֶ םִ .ב ְגלַל הַ גֶשֶ ם ז ְָּׁרמּו
עֶ צְיֹון י ַָּׁרד שֶ לֶג מְ ע ָֹּׁרב ְבגֶשֶ םִ .בצְפֹון הָּׁ ֶ
הַ ְרבֵה מַ י ִם ַבנְחָּׁ לִיםִ .ב ְגלַל הַ גֶשֶ ם קָּׁ ָּׁרה ָאסֹון .חַ יָּׁל צַהַ "ל אֶ ְבי ָָּּׁׁתר יֹוסֵ פִ י הִ שְ תַ ֵתף
ְבנִּוּוט ְלי ַד כ ְַרמִ יאֵ ל .הּוא נָּׁפַ ל לנַחַ ל ֵ
זֹורם ,נִסְ חַ ף ו ְטָּׁ בַע.
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צוות סדנא
שם :עבדאללה נג'אג'רה
קֹוראִ ים לִי עבדאללה ,אֲ נִי נָּׁשּוי וְי ֵש לִי  6יְלָּׁדִ ים.
סַּ פֵ ר ְקצָּת עַּ ל עַּ צְמְ ָךְ :
שְ ניים מֵ הַ ָּׁבנִים שֶ לִי ,מוחמד ומחמּוד ,עֹובְדִ ים בסדנא .י ֵש לִי גַם בַת ַאחַ ת
שֶ ג ָָּּׁׁרה בְָאמֶ ִריקָּׁ הּ ,ובן אֶ חָּׁ ד שֶ לֹומֵ ד הַ נְּדָּׁ סָּׁ ה ְבג ְֶרמַ נְי ָּׁה .אֲ נַחְ נּו ג ִָּׁרים
בנחלין ,שֶ זֶה כְפָּׁ ר ְלי ַד ְגבָּׁעֹות .אֲ נִי עֹובֵד בסדנא ְכבָּׁר  18שָּׁ נָּׁה ,מֵ ָאז
 ,2001עֹוד כשהסדנא הָּׁ י ְתָּׁ ה בר ֹאש צורים .אֲ נִי גַם עֹובֵד ְבבֵית סֵ פֶ ר
ראשִ ית.
ׁשלך? אֲ נִי ָאב הַ ַבי ִת שֶ ל הסדנאְ .בכָּׁל פַ עַ ם שֶ מַ שֶ הּו ֹלא
מָּ ה הַּ תַּ פְ ִקיד ֶ
עֹובֵד אֹו נִשְ בַר בסדנא ,הַ תַ פְ קִ יד שֶ לִי הּוא לתקן אֹותֹו ּו ְלו ַּדֵ א שֶ הּוא
בְסֵ דֶ ר .אֲ נִי מְ ו ַּדֵ א שֶ מְ נַקִ ים אֶ ת בֵית הַ ּסֵ פֶ ר כָּׁל יֹום כְמֹו שֶ צ ִָּׁריְך כְדֵ י שֶ יִהְ י ֶה
אֶ פְ שָּׁ ר ִללְמ ֹד בַאֲ ו ִָּׁירה טֹובָּׁה ּונְקִ יָּׁה .הַ ְרבֵה פְ עָּׁ מִ ים הסדנא מַ חְ לִיטָּׁ ה
ִלבְנֹות ּדְ ב ִָּׁרים חֲ דָּׁ שִ ים אֹו לְשַ פֵ ץ מִ ְבנִים י ְשנִים ו ְָאז אֲ נִי ַאחְ ָּׁראִ י עַ ל הַ ְבנִיָּׁה.
אֲ נִי מֹוצֵא אֶ ת הָּׁ עֹובְדִ ים הַ מַ תְ אִ ימִ ים ּוביַחַ ד אִ תָּׁ ם בֹונִים מֵ חָּׁ דָּׁ ש .לַָּׁאחֲ רֹונָּׁה
ָּׁבנִינּו כ ִָּׁתה ַלמֶ ְרחָּׁ ב הַ מְ שַ לֵב ו ְשִ פַ צְנּו אֶ ת הַ ּסְ טּודְ יֹו לקֵ ָּׁרמִ יקָּׁ ה .עַ כְשָּׁ יו
ֹורסִ ים אֶ ת הַ מִ ְבנֶה הַ יָּׁשן שֶ ל הַ קֵ ָּׁרמִ יקָּׁ ה ו ְעֹובְדִ ים עַ ל הַ כְלּובִים
אֲ נַחְ נּו ה ְ
שֶ בֶחָּׁ צֵר שֶ ל פינת החַ י.
מָּ ה אַּ תָּ ה אֹוהֵ ב לַּ עֲ שֹות ַּבתַּ פְ ִקיד? אֲ נִי מְ אֹוד אֹוהֵ ב לְתַ קֵ ן ּדְ ב ִָּׁרים.
כְשֶ הַ חַ שְ מַ ל נֹופֵ ל אֹו י ֵש פִ יצּוץ בַמַ י ִם ,אֲ נִי אֹוהֵ ב לְהִ תְ עַ ּסֵ ק עִ ם זֶה וְלִמְ צ ֹא
פִ תְ רֹון.
אֵ יזֶה ְד ָּב ִרים נֹוסָּ פִ ים אַּ תָּ ה אֹוהֵ ב לַּ עֲ שֹות? אֲ נִי אֹוהֵ ב ְלבַלֹות עִ ם
הַ מִ שְ פָּׁ חָּׁ ה ו ְהַ נְכָּׁדִ ים שֶ ג ִָּׁרים ְלי ָּׁדִ י בנחלין .נֶהֱ נָּׁה ל ְִראות טֶ ֶלו ִי ְזי ָּׁה ו ַחֲ דָּׁ שֹות,
ו ְ ִלבְּד ֹק מֶ זֶג אֲ ו ִיר כְדֵ י שֶ אֲ נִי אֹוכֵל ל ַ
ְת ְכנֵן אֵ יזֶה עֲ בֹודֹות אֶ פְ שָּׁ ר לַעֲ שֹות.
ָארץ :אֲ נִי אֹוהֵ ב אֶ ת ְגבָּׁעֹות ,זֶה בַּדָּׁ ם ּו ַבלֵב שֶ לִי.
מָּ קֹום ָאהּוב ָּב ֶ
מֹורה
ׁשעָּ ב ְַּדתָּ בסדנא :לִפְ נֵי שֶ עָּׁ בַדְ תִ י בסדנא הָּׁ י ִיתִ י
ֶ
מָּ ה עָּ שִ יתָּ לִ פְ נֵי ֶ
ְבבֵית סֵ פֶ ר ברמאללה ּו ְבבֵית לֶחֶ ם .לִמַ דְ תִ י אֶ ת הַ יְלָּׁדִ ים חֶ שְ בֹון.
הַ יֹום אֲ נִי מְ לַמֵ ד אֶ ת הַ תַ לְמִ ידִ ים שֶ ל יובלִים לדבר וְלִקְ ר ֹא עַ ְרבִית.
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פרשת השבוע
בראשית

חומש:

שמות

במדבר

ויקרא

דברים

פרשה:
שמות

וארא

בא

בשלח

יתרו

משפטים

תרומה

תצוה

כי תשא

ויקהל

פַ ְרע ֹה ֹלא מַ סְ כִים לשלֵחַ אֶ ת ְבנֵי י ִשְ ָּׁראֵ ל.
מִ צ ְַרי ִם מְ קַ ְבלִים עֹוד מַ כֹות:
ַארבֶה ָאכַל אֶ ת כָּׁל מָּׁ ה שֶ נִשְ ַאר
ַארבֶה ָּׁכבֵד י ַָּׁרד עַ ל מִ צ ְַרי ִם .הָּׁ ְ
ַאר ֶבהְ -
מַּ כַּת ְ
ַארבֶה.
מֵ הַ ב ָָּּׁׁרד -בְאֶ ֶרץ ג ֹשֶ ן ֹלא הָּׁ י ָּׁה ְ
מַּ כַּת ח ֶֹׁשְך  -ח ֹשֶ ְך י ַָּׁרד עַ ל מִ צ ְַרי ִם לְמֶ שֶ ְך שְ לֹושָּׁ ה י ָּׁמִ ים – ִל ְבנֵי י ִשְ ָּׁראֵ ל
הָּׁ י ָּׁה אֹור.
מ ֹׁשֶ ה אֹומֵ ר לִ ְבנֵי יִשְ ָּראֵ ל לְ הִ תְ כֹונֵן לִ יצִיַאת מִ צ ְַּרי ִם
ְבנֵי י ִשְ ָּׁראֵ ל מְ בַקְ שִ ים מֵ הַ מִ צ ְִרים ְכלֵי כֶסֶ ף ּו ְכלֵי זָּׁהָּׁ ב .הַ מִ צ ְִרים מַ סְ כִימִ ים.
ְבנֵי י ִשְ ָּׁראֵ ל מִ ְתכֹונְנִים לְהַ קְ ִריב קָּׁ ְרבָּׁן פֶ סַ ח.
בַחֲ מִ שָּׁ ה עָּׁ שָּׁ ר בְח ֹדֶ ש נִיסָּׁ ן ַב ַליְלָּׁה ,כָּׁל ְבנֵי י ִשְ ָּׁראֵ ל סְ ִ
גּורים בְתֹוְך הַ בָּׁתִ ים.
הֵ ם אֹו ְכלִים קָּׁ ְרבָּׁן פֶ סַ ח.
מַּ כַּת בְכֹורֹות
ַב ַליְלָּׁה הַ זֶה ה' עָּׁ בַר בְאֶ ֶרץ מִ צרים ו ְהָּׁ ַרג אֶ ת כָּׁל הַ ָּׁבנִים הַ ב ִ
ְכֹוריםַ .רק
הַ ב ִ
ְכֹורים שֶ ל ְבנֵי י ִשְ ָּׁראֵ ל נִשְ אֲ רּו בחַ יִים.
פַּ ְרע ֹה ג ֵֵרׁש אֶ ת ְבנֵי יִשְ ָּראֵ ל.
ְבנֵי יִשְ ָּראֵ ל יָּצְאּו מִ מִ צ ְַּריִם.
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