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ֵחי טְׁ ִריָחה ִמשְׁ ל פְׁ יֹון שֶׁ ִנית ַסבְׁ ִרית וְִׁצָפרְׁ  .ִמצְׁ

ם.  ר וְיֹוֵרד גֶׁשֶׁ בּועַּ שּוב קַּ שָּׁ אֹד. הַּ ם מָּׁ יָּׁה חַּ ר הָּׁ בָּׁ עָּׁ בּועַּ שֶׁ שָּׁ דֹות ִהְתִחיל בַּ שָּׁ ּו בַּ

ָאִביב.  ִמיםִלְפרֹחַּ ִפְרֵחי הָּׁ ִמים ֲאנְַּחנּו  ִלְפעָּׁ ִחים בֹוְדִדים. ִלְפעָּׁ ר ִלְראֹות ְפרָּׁ ְפשָּׁ אֶׁ

ֵשנִי. ד ְליַּד הַּ חָּׁ פֹוְרִחים אֶׁ ִחים שֶׁ מֹון ְפרָּׁ  רֹוִאים הָּׁ

ִריָחהקֹוְרִאים ְלזֶׁה  ֵחי פְׁ טְׁ  .ִמשְׁ

ר ִלְראֹות ִמשְ  ְפשָּׁ נֶׁגֶׁב אֶׁ נִּיֹות.בַּ ל כַּלָּׁ ה שֶׁ  ְטֵחי ְפִריחָּׁ

ר ִלְראֹות  ְפשָּׁ נּו אֶׁ לָּׁ ֵאזֹור שֶׁ ִרית.בָּׁ ִנית ִמצְׁ יֹון וְִׁצָפרְׁ ל ַסבְׁ ִריָחה שֶׁ ֵחי פְׁ טְׁ  ִמשְׁ

ְרכִָּׁבים. מֻּ ת הַּ חַּ ִמְשפַּ ּיְָּׁך לַּ ן וְצָּׁהֹב. הּוא שַּ טָּׁ ח קָּׁ רַּ ְביֹון הּוא פָּׁ סַּ  הַּ

ִמְצִרית יֵש ֲחִמשָּׁ  ְרנִית הַּ ע וָּׁרֹד.ְלִצפָּׁ בַּ ת ְבצֶׁ רֶׁ ֵלי כֹותֶׁ  ה עָּׁ

ל ֵלב. ה שֶׁ ה יֵש צּורָּׁ לֶׁ  ְלכָּׁל עָּׁ

ִמים. ְכרָּׁ נִים בַּ ְגפָּׁ ו ֵבין הַּ ְכשָּׁ ְרנִיֹות פֹוְרִחים עַּ ִצפָּׁ ְביֹונִים וְהַּ סַּ  הַּ

ה. ֲאנְַּחנּו יְכֹוִלי מָּׁ ֲאדָּׁ ת הָּׁ ִסים אֶׁ ִחים ְמכַּ ְפרָּׁ ִחים. הַּ ם פֹוְרִחים ֲהמֹונִי ְפרָּׁ ם ְבכָּׁל כֶׁרֶׁ

ִבים. ִדים ּוְצהֻּ ִמים וְרֻּ ה צָּׁהֹב, אֹו וָּׁרֹד, אֹו ִעם ְכתָּׁ דֶׁ שָּׁ הַּ ְחשֹב שֶׁ  לַּ

ם? רֶׁ ָפִנים ַבכֶׁ ִחים ֵבין ַהגְׁ ָרִחים ָהֵאּלּו פֹורְׁ  ָלָמה ַהפְׁ

ה.  מָּׁ ֲאדָּׁ ת הָּׁ ִריש הֹוֵפְך אֶׁ חָּׁ ם. הֶׁ כֶׁרֶׁ ה בַּ מָּׁ ֲאדָּׁ ת הָּׁ ף חֹוְרִשים אֶׁ חֹרֶׁ ְמצַּע הַּ אֶׁ בָּׁ

ִריש יָּׁכֹל לְ  חָּׁ א הֶׁ וְקָּׁ ְרנִית דַּ ִצפָּׁ ְביֹון וְהַּ סַּ . הַּ ִחים ִלְצמֹחַּ ְרֵבה ְפרָּׁ ְפִריעַּ ְלהַּ הַּ

ֲאֵחִרים. ֵהם  ִחים הָּׁ ְצמָּׁ ל הַּ ם יְִתרֹון עַּ הֶׁ דֹות ֲחרּוִשים. יֵש לָּׁ ה ְבשָּׁ ְדִרים יָּׁפֶׁ ִמְסתַּ

ה.    ִסים אֹותֹו ְבִמְשְטֵחי ְפִריחָּׁ ה ּוְמכַּ דֶׁ שָּׁ ל הַּ ְלִטים עַּ  ִמְשתַּ

ה: ְמשִ  ֵלם ימָּׁ ְרנִית ִמְצִרית. נַּסּו ְלצַּ ְביֹון וְִצפָּׁ ל סַּ ה שֶׁ ה ִעם ִמְשְטֵחי ְפִריחָּׁ דֶׁ ְפשּו שָּׁ חַּ

ל ִציפֹוְרנִית ִמְצִרית.  ח שֶׁ רַּ ּיְרּו פֶׁ ה. צַּ דֶׁ שָּׁ ת הַּ  אֶׁ
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ִנכְׁנְָׁסה ֵלוִי לאודיה :ברוכים הבאים ִכַתת ַלֲעבֹד שֶׁ  .ִשִשי ִביֵמי ַהָבנֹות בְׁ

ֵלַבב ִחיל לְׁ ִהתְׁ ִכַתת ַלֲעבֹד שֶׁ קֹומֹובִ  רֹוֵנן בְׁ ל מְׁ  .ָדִנֵיאל שֶׁ
 .לכיתה של אסף בן אביהצטרף וגר בירושלים שלמה יצחק נמני. 

דייר חדש בבית שקד. אהרנפלד ִגיל  

ב כֵֹהן  :םש  נָּׁדָּׁ

ָצת ַעל  ָך:ַסֵפר קְׁ מְׁ ִדים 35ֲאנִי ֵבן  ַעצְׁ ה יְלָּׁ ֲחִמשָּׁ ה וְָאב לַּ ה   ִלי יֵש. נָּׁשּוי ְלִדְקלָּׁ ְשלֹושָּׁ

ּיִשּוב ֲאִביגַּיִל  נֹות. ֲאנִי גָּׁר בַּ נִים ּוְשֵתי בָּׁ ְברֹון. ֲאנִי ְמנֵַּהל  ִבְדרֹוםבָּׁ ר חֶׁ ּוַּת את הַּ חַּ

סּוִסים ֲאנִי עֹוֵבד .הַּ ֲחִמיִשית שֶׁ נָּׁה הַּ שָּׁ ְדנָּׁא זֹאת הַּ סַּ  .בַּ

ָך ּלְׁ ִקיד שֶׁ  ?ָמה ַהַתפְׁ

איֲאנִי  ל חַּ  ַאְחרַּ סּוִסיםעַּ ִריְך ֲאנִי. ּוַּת הַּ ְפלּו ֲאנִי דֹוֵאג. טֹוִבים סּוִסים ִלְבחֹר צָּׁ ּיְטַּ ם שֶׁ הֶׁ  בָּׁ

ִריְך ְכמֹו צָּׁ  .שֶׁ

אי ֲאנִי ל ַאְחרַּ וֶׁת עַּ עֹוְבִדים צֶׁ ּוָּׁה הָּׁ חָּׁ ה עֹוְבֵדי: בֶׁ ֲעסּוקָּׁ תַּ ְדִריִכי ,הַּ ִמי ֵשרּות ְבנֹות ,םמַּ  ְלאֻּ

ּוָּׁה חָּׁ עֹוְבִדים בֶׁ ְלִמיִדים שֶׁ   .וְתַּ

ִקיד? תֲאנִי ְמאֹוד אֹוֵהב ִלְראֹות  ָמה ַאָתה אֹוֵהב ַלֲעׂשֹות ַבַתפְׁ ְדמּות אֶׁ ִהְתקַּ ל  הַּ שֶׁ

ִדים ּיְלָּׁ ִדים יֵש. הַּ ה ְמאֹו יְלָּׁ לָּׁ ְתחָּׁ הַּ בַּ ה שָּׁ שֶׁ סּוִסים וְַאֲחֵרי כַּמָּׁ ֲחִדים ֵמהַּ ר ד ְמפַּ בּועֹות ְכבָּׁ

ד בֵכיף. ֲאנִי אֹוֵהב ִלְרכֹב סּוִסים. רֹוְכִבים ְלבַּ ת הַּ ֵמן אֶׁ  ּוְלאַּ

ָבִרים נֹוָסִפים ַאָתה אֹוֵהב ַלֲעׂשֹות? ּיֵל בָּׁ  ֵאיזֶׁה דְׁ ִריֲאנִי אֹוֵהב ְלטַּ ְפשָּׁ ן אֶׁ ל ְזמַּ ץ ְבכָּׁ , ָארֶׁ

גֶׁל רֶׁ ל סּוס. ֲאנִי אֹוֵהב ִלְבנֹות דְ  ְבִג'יפ ,בָּׁ ִרים וְלַּ וְעַּ ְרזֶׁל.ֵעץ ּובְ ֲעבֹד בְ בָּׁ  בַּ

ץ: ץ ָמקֹום ָאהּוב ָבָארֶׁ ָארֶׁ ת כָּׁל הָּׁ ת. ֲאנִי אֹוֵהב אֶׁ דֶׁ ה ְמיֻּחֶׁ ן יֵש ִלי ַאֲהבָּׁ גֹולָּׁ ל לַּ  ֲאבָּׁ

ֵני  תָ ָמה ָעִׂשיָת ִלפְׁ ָעַבדְׁ ָנא שֶׁ ְדִתי בְ  ?ַבַסדְׁ בַּ אּותעָּׁ ְקלָּׁ יָּׁה לִ  .חַּ ל ֲעבֹודֹות הָּׁ ן שֶׁ טָּׁ ק קָּׁ י ֵעסֶׁ

ְדִתי ְרִכי .בֵעץ מַּ ה ִטיפּוִלית בלָּׁ כֹון בָּׁ ו. וִינְֵגייטמָּׁ ר חַּ ְדִתי ְבִמְספָּׁ בַּ צָּׁאִתי ֹועָּׁ ת סּוִסים ּומָּׁ

ת ְמקֹוִמי  ְדנָּׁאאֶׁ סַּ  .בַּ

 

 

ט ֲחָדָשה ַתֲערּוָכה  ַביֹורְׁ

ל ֲערּוכָּׁה עַּ תַּ ת הַּ ִקים אֶׁ ה ִסּיְַּמנּו ְלהָּׁ ה טֹובָּׁ עָּׁ "לְפִעילּות  ְבשָּׁ צֶׁ אֶׁ ֲערּוכָּׁה .הָּׁ תַּ ת  הַּ דֶׁ עֹומֶׁ

יֹוְרט ק בַּ ֲאבָּׁ מַּ ל הַּ ְמדּו עַּ ִכתֹות לָּׁ ְפִרים. הַּ ְמסַּ ְבִריִטים וְֵהִכינּו ְדגִָּׁמים שֶׁ "ל בַּ צֶׁ אֶׁ ל הָּׁ ת  שֶׁ אֶׁ

ִספּור. ְקרֹוִבים  הַּ בּועֹות הַּ שָּׁ ְלִמיִדיםבַּ תַּ ת יִַּציגּו הַּ ְדגִָּׁמים אֶׁ ל יֹו. הַּ ה ְבכָּׁ עָּׁ ם ִשִשי ְבשָּׁ

הֶׁ  ְשֵתי 10:00 לָּׁ גֶׁם שֶׁ דֶׁ ת הַּ ְלִמיִדים. ןִכתֹות יִַּציגּו אֶׁ תַּ רֹוב ְביֹום שִ  ִבְפנֵי כָּׁל הַּ קָּׁ ִשי הַּ

ה' ֲעסּוקָּׁ נָּׁה ְלתַּ ת 'ֲעֵמִלים' וַּ'ֲהכָּׁ ֵבי .נְַּתִחיל ִעם ִכתַּ ֲערּוכָּׁה תֹושָּׁ תַּ בֹוא לַּ נִים לָּׁ ְזמָּׁ עֹות מֻּ  .ְגבָּׁ
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ַגַמת  ָבנּותכַ מְׁ   לְׁ

ִבים  בקמן אּוִרי ה ְלִהְתנֲַּהגּות וְִאלּוף ְכלָּׁ ְמחֶׁ  הּוא מֻּ

ְסִביר:  אּוִרי  מַּ

ְלִמיִדים" ל תַּ ְלנּו ִעם ְקבּוצָּׁה שֶׁ ְלִמיד ְלכָּׁל .ִהְתחַּ ְלִמיִדים  תַּ תַּ ֵמד. הַּ אֹותֹו הּוא ְמלַּ ב שֶׁ יֵש כֶׁלֶׁ

ְרכֵ יְִלְמדּו צּורֹות ִאלּוף שֹונֹות: ִאל ְרֵכיּוף ְלצָּׁ ה, ְלצָּׁ ן  י ֲעבֹודָּׁ ְספֹוְרט, ִעצּוב ִהְתנֲַּהגּות וְכַּמּובָּׁ

ִבים ְכלָּׁ  ."ִטפּול נָּׁכֹון בַּ

נְִדי ֵלף אתָּׁ אִ  אּוִרי ה סֶׁ כְַּלבָּׁ ל הַּ ִלים שֶׁ יּו  ִלֵמד הּוא. יּובָּׁ הָּׁ ה שֶׁ ת ֵעזֶׁר לּיְַּלדָּׁ ּה ִלְהיֹות כְַּלבַּ אֹותָּׁ

ּה כָּׁר.  לָּׁ נְִדינְִפילֹות סֻּ ה מַּ  סֶׁ יְתָּׁ סֹוף הָּׁ ה, בַּ ּיְַּלדָּׁ ל הַּ ת עַּ רֶׁ כָּׁר וְשֹומֶׁ סֻּ ל נְִפילֹות הַּ ה עַּ ְתִריעָּׁ

ֵכן  ה ִפְתרֹון ְרפּוִאי וְלָּׁ חֹולָּׁ ה הַּ ּיְַּלדָּׁ נְִדינְִמצָּׁא לַּ ְצֵלנּו. סֶׁ  אֶׁ

ת  ה אֶׁ ִכירָּׁ נְִדי מַּ עת אּוִריסֶׁ מֵ  .לֹו וְנְִשמַּ הּוא יְלַּ ּוִים שֶׁ ְלִמיִדים לַּ ֲאנְַּחנּו ְמקַּ תַּ ת הַּ  ֲעבֹדד גַּם אֶׁ

ּה ה. ְביֹום ֵשנִי יְהֹושֻּ ִאתָּׁ נְִדי ְבצּורָּׁ ד ִעם סֶׁ בַּ רּוְך עָּׁ ה. עַּ בָּׁ ְרִשימָּׁ  מַּ

 

 גן הנסיך הקטן

 . "הקטן הנסיך גן" ושמו חדש מקום בגבעות נחנך שעבר בשבוע

 של המחסן ליד הנמצא חדש בשער היישוב מגדר החוצה יציאה ידי על לגן מגיעים

 בן כשהיה שנה 13 לפני דרכים בתאונת שנהרג, יגל האחי לזכר הוקם הגן '.רגבים'

 הטבע את אהב, חברים אהב הוא. שבמדבר רמון במצפה גדל אחיה. וחצי תשע

 הספר של בסגנון להיות מתוכנן הגן .שבעולם דבר כל על ולחקור לשאול ואהב

 בגלל, המדבר רקע על הבהיר שערו בגלל אחיה את קצת שמזכיר", הקטן הנסיך"

 בגיל נפטר הוא הרב שלצערנו בגלל וגם בספר גם המוזכרים והסקרנות התמימות

 הראשון השלב בוצע יגל משפחת של המורחבת והמשפחה החברים עם יחד .צעיר

 כאילו שנראה מטוס ואפילו ערוגות, ספסלים בניית, שביל פריצת, גת חשיפת של

 גבעות תושבי יצאו, שעברה בשבת...בגבעות אצלינו כאן המדבר מן ישר נחת הוא

 בנוף ושמחו שךלהמ יפים רעיונות הציעו, החדש ומהגן מהטבע ולהנות לראות

 את ובסדנה ביישוב נוספים שותפים עם יחד לטפח נשמח בהמשך .היפה ובמקום

 פינות ואת השבילים את לטפח, שבת בעירוב הגן את להקיף נרצה. המקום

 באים אתם, יאללה אז. ומעניינים נוספים מתקנים להוסיף ה"ובעז הישיבה

 "?נסיך"ל
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 פרשת השבוע
 

 חומש: 
 

 פרשה:
 

 

ָפָרַשת ָפִטים בְׁ ֵבה תּוִביםכְׁ  ִמשְׁ ה' ֻחִקים ַהרְׁ ַעם ָנַתן שֶׁ ָרֵאל לְׁ  . יִׂשְׁ

ה ַהֻחִקים ִעים ָהֵאּלֶׁ ַנֵהג ָצִריְך ֵאיְך קֹובְׁ ִהתְׁ ָחד לְׁ ל אֶׁ  . ַהֵשִני אֶׁ

ִקים חֻּ ֵאלּו בַּ ה כָּׁתּוב הָּׁ ֲעשֹות מָּׁ ם ִאם לַּ ִזיק ָאדָּׁ ם מַּ ָאדָּׁ  .ַאֵחר לָּׁ

ר ְפשָּׁ ֵלק אֶׁ ת ְלחַּ נְזִָּׁקים אֶׁ  :ִגיםסּו ִלְשנֵי הַּ

 גּוף ִנזְֵׁקי 

ִמים ם ִלְפעָּׁ גּוף פֹוֵגעַּ  ָאדָּׁ ל בַּ ם שֶׁ ִמים. ַאֵחר ָאדָּׁ ְפעָּׁ נֶׁזֶׁק לַּ צַּע הּוא הַּ  יֵש. פֶׁ

נֶׁזֶׁק ִמְקִרים הַּ וֶׁת ֵמִביא שֶׁ  .ְלמָּׁ

הֹוֵרג ִמי ם שֶׁ ּוָּׁנָּׁה ָאדָּׁ ִגיעַּ  ְבכַּ וֶׁת עֹנֶׁש לֹו מַּ  .מָּׁ

פֹוֵצעַּ  ִמי ם שֶׁ ִריְך ָאדָּׁ צֹות צָּׁ   .אֹותֹו ְלפַּ

כּוש ִנזְֵׁקי  רְׁ

ִמים ם ִלְפעָּׁ ְרכּוש פֹוֵגעַּ  ָאדָּׁ ל בָּׁ ם שֶׁ פֹוֵגעַּ  ִמי. ַאֵחר ָאדָּׁ ְרכּוש שֶׁ ל בָּׁ ם שֶׁ  ָאדָּׁ

ִריְך ַאֵחר ֵלם צָּׁ ת ְלשָּׁ נֶׁזֶׁק אֶׁ ִמים. הַּ  .ִפצּוי נֹוֵתן גַּם הּוא ִלְפעָּׁ

 

נּו ַהיֹום ִדיַנת ָגִרים ֲאַנחְׁ ָרֵאל ִבמְׁ  .ֲאֵחִרים ֻחִקים ָלנּו וְׁיֵש יִׂשְׁ

ה מָּׁ שּוב לָּׁ נּו חָּׁ ת ִלְלמֹד לָּׁ ה אֶׁ שָּׁ רָּׁ פָּׁ זֹאת הַּ  ?הַּ

ִמים ֱאכֹל ֹלא: "חֹוְשִבים ֲאנְַּחנּו ִלְפעָּׁ ר לֶׁ שָּׁ ב ִעם בָּׁ לָּׁ שּוב זֶׁה חָּׁ אֹד חָּׁ . מָּׁ

ל ִלְשמֹר ְרכּוש עַּ ל הָּׁ ֵבר שֶׁ צֹות חָּׁ  כְָּׁך כָּׁל ֹלא זֶׁה נֶׁזֶׁק יֵש ִאם אֹותֹו ּוְלפַּ

שּוב  ".חָּׁ

ֲאַנחְׁ  ָכל רֹוִאים נּוכְׁשֶׁ ֵבה ָכְך שֶׁ סּוִקים ַהרְׁ ִרים ַבתֹוָרה פְׁ ַדבְׁ  ֻחִקים ַעל מְׁ

ָפִטים נּו  ּוִמשְׁ ִביִנים ֲאַנחְׁ  .ָחשּוב זֶׁה ַכָמה מְׁ

 

 דברים ויקרא במדבר שמות בראשית

 כי תשא פקודי ויקהל תצוה תרומה משפטים יתרו בשלח בא וארא שמות


