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לּוִליֹות  שְׁ

ם ה גֶׁשֶׁ ְרבֵּ ד הַּ ה יָּרַּ ְברָּ עָּ ת שֶׁ בָּ שַּ ִמים הּוא נְִכנָּס  .בַּ ה. ִלְפעָּ מָּ ֲאדָּ ל הָּ ד עַּ ם יֹורֵּ גֶׁשֶׁ הַּ

ל ְלתֹוְך  ְלחֵּ ם ְמחַּ גֶׁשֶׁ הַּ ה. ֲאנְַּחנּו אֹוְמִרים שֶׁ מָּ ֲאדָּ י הָּ ין גְַּרְגרֵּ בֵּ נִים שֶׁ ְקטַּ ְרוִַּחים הַּ לָּ

ה הַּ  מָּ ֲאדָּ גְַּרְגִרים. לָּ ין הַּ ה ְרוִַּחים בֵּ ְרבֵּ ה ִעם הַּ מָּ ל ֲאדָּ ה. יֵּש סּוִגים שֶׁ מָּ ֲאדָּ ֹּאת הָּ ז

ם  גֶׁשֶׁ ֵחלהַּ ַחלְׁ ין ְשלּוִליֹות. מְׁ ל אֵּ ְלחֵּ ם ְמחַּ גֶׁשֶׁ הַּ  . ְכשֶׁ

י תַּ  ?ְשלּוִליֹות יֵּש מָּ

ם  הֵּ ְרִסית ִמְתנְַּפִחים ְכשֶׁ חַּ י הַּ ְרִסית. גְַּרְגרֵּ י חַּ ה ִעם גְַּרְגרֵּ מָּ ל ֲאדָּ יֵּש סּוִגים שֶׁ

ה ִעם גְַּרְגרֵּ  מָּ ל ֲאדָּ ד עַּ ם יֹורֵּ גֶׁשֶׁ ִבים. ִאם הַּ ְלְחִלים נְִרטָּ יִם ֹלא ְמחַּ מַּ ְרִסית הַּ י חַּ

ל  ם נְִשַאר עַּ גֶׁשֶׁ ּלּו הַּ ן אֹו ְכִביש. ְבִמְקִרים כָּאֵּ בֶׁ ל אֶׁ ד עַּ ם יֹורֵּ גֶׁשֶׁ ִמים הַּ ב. ִלְפעָּ יטֵּ הֵּ

ם גֶׁשֶׁ הַּ ה. ְכשֶׁ מָּ ֲאדָּ ל נְִשַאר הָּ ה עַּ מָּ ֲאדָּ ה הָּ ְרבֵּ הַּ ת ְשלּוִלית. ְכשֶׁ ֹּד נֹוצֶׁרֶׁ ם ְמא  גֶׁשֶׁ

ל נְִשַאר ה עַּ מָּ ֲאדָּ ה יֵּש הָּ פָּ פֹון אֹו ַהצָּ  .ִשטָּ

ִדים אֹוֲהִבים ְשלּו ם נְִכנִָּסים ְלתֹוכָּ יְלָּ הֶׁ  ןִליֹות. הֵּ יִם. יֵּש גַּם  ןוְקֹוְפִצים בָּ גָּפַּ ִעם מַּ

ּיֹות יְכֹולֹות  ה חַּ ְרבֵּ אֹוֲהבֹות ְשלּוִליֹות. הַּ ּיֹות שֶׁ ַרּבֹות חַּ ִהתְׁ ק לְׁ ִאים רַּ ֱאצָּ ּוְלהֹוִליד צֶׁ

ן  ן מֹוְצאֹות ְשלּוִליֹות הֵּ הֵּ ְשלּוִליֹות. ְכשֶׁ נָּה לַּ שָּ כֹות כָּל הַּ ּלּו ְמחַּ אֵּ ּיֹות הָּ חַּ יִם. הַּ מַּ בַּ

ֹּל  ְתִחיִלים ִלְגד ְשלּוִלית מַּ יִצים בֹוְקעֹות, ּוְבתֹוְך הַּ בֵּ יִצים. הַּ ן בֵּ הֶׁ ִטילֹות בָּ אֹות ּומַּ בָּ

נִ  ִלים ְקטַּ ה ְזחָּ יַּּתּושָּ ּיַּּתּוש. הַּ ּלּו ִהיא הַּ אֵּ ּיֹות הָּ חַּ הַּ ת מֵּ ּיֹות. ַאחַּ ה חַּ ְרבֵּ ל הַּ ים שֶׁ

ם.  עֹולָּ ִשים לָּ ִביא יַּּתּושֹונִים ֲחדָּ יִצים, ּוְלהָּ ּה בֵּ ִטיל בָּ ּתּוכַּל ְלהַּ ת ְשלּוִלית שֶׁ שֶׁ פֶׁ ְמחַּ

יִצים ִבְשלּוִליֹות ִעם מַּ  ִטיל בֵּ ּיַּּתּוִשים אֹוֲהִבים ְלהַּ ף הַּ ֹּרֶׁ ח ְמצַּע הַּ יִם ֲחִמיִמים. ְבאֶׁ

ל יַּּתּוִשים. ִלים שֶׁ ין ְזחָּ ִרים אֵּ יִם קָּ ִרים. ִבְשלּוִליֹות ִעם מַּ ְשלּוִלית קָּ יִם בַּ מַּ  הַּ

ה: ְשלּוִליֹות.  ְמִשימָּ ת הַּ ַאחַּ יִם מֵּ  ְקחּו מַּ

ת לֶׁ ְגדֶׁ יִם ִעם ְזכּוִכית מַּ מַּ ל הַּ ְכלּו עַּ  וְנַּּסּו ִהְסּתַּ

ם   ְחּתֶׁ ְּלקַּ יִם שֶׁ מַּ ּיֹות.ְלגַּּלֹות ִאם בַּ  יֵּש חַּ

ּיֹות,  ם חַּ ם ִאם יֵּש שָּ יהֶׁ ֹּב ַאֲחרֵּ ֲעק  ּתּוְכלּו לַּ

ם יְַּצִליחּו ִלְחיֹות גַּם ְבתֹוְך ְכִלי  .וְִלְראֹות ִאם הֵּ
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 יָּה טֹוב ַמזָּל ַרעְׁ תלְׁ  יןקִ מְׁ רּופְׁ  לְׁ דֶּ  .ַהֵּבן ֻהלֶּ

 ִדיִדי טֹוב ַמזָּל ר לְׁ סֶּ לֶּ ת פְׁ דֶּ  . ַהֵּבן ַלֻהלֶּ

רּוכָּה ב ּבְׁ זַֹהר ההשָּ ה ֵמִאיר לְׁ זְׁרָּ חָּ ַשת שֶּ ה ֵמֻחפְׁ ר .ֵלדָּ ֹּהַּ ל ז ת ְּתנַּהֵּ ְכנִית אֶׁ  ּתָּ

ב ְרחָּ מֶׁ ב הַּ ּלֵּ ְמשַּ  .הַּ

ִעילּות  ֲחֻנכָּה פְׁ

נִי ְביֹום ל ִראשֹון נֵּר, שֵּ ה ֲחנֻכָּה שֶׁ ּיְמָּ ְדנָּא ְלכָּל ְפִעילּות ִהְתקַּ ּסַּ ִכּתֹות. הַּ ְברּו הַּ  עָּ

ֲחנֹות ּתַּ ֲחנָּה ְבכָּל. בַּ ם ּתַּ יּו הֵּ ֲענֹות ְצִריִכים הָּ ל לַּ לֹות עַּ ְקשּורֹות ְשאֵּ ֲחנֻכָּה שֶׁ  ְבכָּל. לַּ

ֲחנָּה ם ּתַּ י ִקְבלּו הֵּ ְֹּמרֵּ ה ח ּסֹוף. יְִצירָּ ה כָּל בַּ ה ִכּתָּ נְתָּ ִרים ֲחנִֻכּיָּה בָּ ֹּמָּ ח הַּ ה מֵּ ָאְספָּ . שֶׁ

ק ִמְשחָּ יָּה הַּ נֶׁה הָּ ֲחנִֻכּיֹות ְמהַּ יּו וְהַּ ֹּד יָּפֹות הָּ ה. ְמא ת ּתֹודָּ דֶׁ י ְמיֻחֶׁ ְלִמידֵּ ִלים" ְלתַּ " יּובָּ

ִהְפִעילּו ה-ד ִכּתֹות ת שֶׁ ֲחנֹות אֶׁ ּתַּ  .הַּ
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ד כֹוכָּב  נֹולָּ

ל ְשִמינִי ְבנֵּר ּיֵּם ֲחנֻכָּה שֶׁ ב ִהְתקַּ רֶׁ גֵּש עֶׁ י ְמרַּ בֵּ עֹות ְלתֹושָּ ּיִָּרים ְגבָּ דַּ  - ִדירֹותב וְהַּ

ב רֶׁ ד כֹוכָּב" עֶׁ  ".נֹולָּ

ה יָּה מָּ ם הָּ  ?שָּ

י בֵּ ּיִשּוב ּתֹושָּ ּיִָּרים הַּ דַּ ִדירֹות וְהַּ ם ֻהְזְמנּו בַּ שֵּ רָּ ב ְלהֵּ רֶׁ ה ִכְשרֹונֹות ְלעֶׁ ה. ְבמּוִזיקָּ יְתָּ  הָּ

נּות עָּ ה הֵּ ה יטִ ז'ולְׁ  ִאיִריס. וְִהְתַאְמנּו נְִרְשמּו ֲאנִָּשים. יָּפָּ ְרחָּ ב ְבִאְרגּון טָּ רֶׁ עֶׁ  הָּ

הדביר  ַשֲחִריתוְ  ְזרָּ ִמְתמֹוְדִדים עָּ ן ְלִהְתַאְרגֵּן לַּ מֵּ נּוַעת. ּוְלִהְתאַּ ל ַהנַֹער תְׁ  שֶּ

עֹות בָּ ה גְׁ ְקִדים ִסְרטֹון ִצְּלמָּ ל מַּ  . ִשיר כָּל עַּ

ּיִָּרים דַּ ִדירֹות הַּ ת ִבְשלּו בַּ ב ֲארּוחַּ רֶׁ נֶׁ  עֶׁ תְמפַּ ְּתִפים ְלכָּל קֶׁ ִמְשּתַּ  .הַּ

ב רֶׁ עֶׁ ח הָּ ַקתבְ  נְִפּתָּ לָּ ֵבית ֲחִגיִגית ֵנרֹות ַהדְׁ ת ּבְׁ  .ַהכְׁנֶּסֶּ

ב ֲארּוַחת רֶּ ה עֶּ יְתָּ ְבִשיִלים.... ב הָּ ּתַּ ִבְשלּו הַּ ּיִָּרים שֶׁ דַּ ִטים הַּ לָּ ּסָּ ִביאּו וְהַּ הֵּ י שֶׁ בֵּ  ּתֹושָּ

ּיִשּוב ְרפּו הַּ ה ִהְצטָּ ֲארּוחָּ ה לַּ ה ְטִעימָּ ֲאוִירָּ ִתית בַּ ה ְקִהּלָּ  .נְִעימָּ

י ת ַאֲחרֵּ ב ֲארּוחַּ רֶׁ עֶׁ ם ִהְתכַּנְסּו הָּ ב ֻכּלָּ רֶׁ עֹות ְלעֶׁ רב הֹופָּ דֶׁ ה חֶׁ  .ְּתנּועָּ

ה ןמָּ דְׁ לְׁ גֹו יִָּאיר ת ִהנְחָּ רּועַּ  אֶׁ אֵּ ן הָּ ב ְבחֵּ  .רָּ

ְכנִית ּתָּ ה ֹלא הַּ יְתָּ ֲחרּוִתית הָּ ל ּתַּ יָּה ֲאבָּ וֶּת הָּ ִטים צֶּ ן שֹופְׁ נָּתַּ שֹוב שֶׁ  כָּל ְבסֹוף מָּ

ה עָּ  .הֹופָּ

יזֶׁה  ?הֹוִפיעּו ְצוִָּתים אֵּ

ה] ַשִשי ןוְ [ ִשירָּ נְׁצָּ  ֵאיתָּ ר]ל נֶּבֶּ נְּתֵּ ִשיר ִעם[ ְפסַּ עֹוז" הַּ  "צּור מָּ

ן יֹוֵגב וִד[ ִּתיפּוף] ,ִּביתָּ ַכיּו חרל"פ דָּ דְׁ רְׁ ֵנִביץ מָּ רָּ ה] גְׁ ִשיר ִעם[ ִשירָּ ֹ " הַּ יָּתג   "לְׁ

ת ק ַאיֶּלֶּ ִשיר ִעם ֵשיזָּף ָאִביָּהוְ  וִילְׁ ם כָּל" הַּ עֹולָּ ר ֻכלֹו הָּ שֶּ אֹד ַצר גֶּ  "מְׁ

ִתי ִשיר ִעם מָּ ִשי" הַּ  "ַנפְׁ

ִעים  יֵָּגל נַֹעםוְ  ֵנִרי ִסּיִים ִבְקטַּ ִליל ְקלָּ ה ְבחָּ רָּ  וְִגיטָּ

ֵחִלי ר] וַינְׁשטֹוק רָּ נְּתֵּ יָּהּו[ ְפסַּ 'ּלֹו] וַינְׁשטֹוק ַבתְׁ ִשיר ִעם[ צֶׁ עֹוז" הַּ   "צּור מָּ

ֵאִרי ַהֵלל קֹוִביץ ּובְׁ שְׁ רְׁ ִשיר ִעם הֶּ חּוזִָּקים" הַּ םל מְׁ  "עֹולָּ

וִד ִשיר ִעם יטִ לְׁ ז'ֹו דָּ  "יֱאֹלהַ " הַּ

ב רֶׁ עֶׁ יָּה הָּ גֵּש נִָּעים הָּ ִבים ְלכָּל מֹוִדים ֲאנְַּחנּו. ּוְמרַּ רַּ ִּסּיְעּו הָּ ת שֶׁ חַּ ְצלָּ רּועַּ  ְלהַּ אֵּ .  הָּ

קֹום זֶׁה מָּ ּה יטִ לְ ז'ֹו ְלִאיִריס ְלהֹודֹות הַּ ְפִעילּותָּ ְברּוכָּה שֶׁ כֶׁזֶׁת הַּ ּיִשּוב ִשּלּוב ְכרַּ  בַּ

את רֹות נֹושֵּ  . יִָּפים פֵּ
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 בארץ ובעולם חדשות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ה ִריי ִפגּועַ  רָּ פְׁ עָּ  ּבֶּ

יֹום יָּה ִראשֹון ּבְׁ יַד ִפגּועַ  הָּ ה ַהִיּׁשּוב לְׁ רָּ פְׁ ה ֲאנִָּשים ְקבּוצַּת. עָּ  ֲחנֻכָּה נֵּרֹות ִהְדִליקָּ

ה ְכנִיסָּ ְבִלים. יִשּובל בַּ נְָּסעּו ְמחַּ ב שֶׁ כֶׁ ם יָּרּו ְברֶׁ יהֶׁ עּו ֵמַהיְִׁריֹות. ֲעלֵּ צְׁ ה ִנפְׁ  ִשּׁשָּ

ֹּב. ֲאנִָּשים ֲאנִָּשים ר ל נְִפְצעּו הָּ ינֹונִי אֹו קַּ ה. בֵּ ה ןרָּ -ישאִ  ִשירָּ ה נְִפְצעָּ שֶׁ  ִהיא. קָּ

ה יְתָּ יֹון הָּ רָּ ל ְבהֵּ ִפגּועַּ  ּוִבְגלַּ ִּתינֹוק הַּ ד הַּ ם נֹולָּ ית. ֻמְקדָּ חֹוִלים ְבבֵּ ְפִלים הַּ ּה ְמטַּ  בָּ

ִּתינֹוק ן ּובַּ טָּ קָּ ִלים. הַּ ַחּבְׁ שּו ַהמְׁ עָּ ת שֶּ חּו ַהִפגּועַ  אֶּ רְׁ א ּבָּ בָּ ם רֹוֵדף וְַׁהצָּ  .  ַאֲחֵריהֶּ

ע צָּ פֹוִני ֵגןמ ִמבְׁ  צְׁ

ל ְמִדינַּת אֵּ ת יְִשרָּ פֶׁ ל ִבְמִדינֹות ֻמקֶׁ ִבים שֶׁ ְגבּול. ֲערָּ ְצפֹונִי בַּ ל הַּ ל ְמִדינַּת שֶׁ אֵּ  יְִשרָּ

נֹון ְמִדינַּת נְִמצֵּאת נֹון. ְלבָּ ה ִעם ְמִדינָּה ִהיא ְלבָּ ְרבֵּ יֹות הַּ נֹון יֵּש. ְבעָּ ה ִבְלבָּ לָּ ְמשָּ  מֶׁ

ל ה ִהיא ֲאבָּ שָּ ּלָּ ה ֹלא ִהיא. חַּ ְצִליחָּ ה ְבכָּל ִלְשֹּלט מַּ ה מָּ קֹורֶׁ נֹון תֹוְךּ  ב. שֶׁ בָּ  לְׁ

ֵצאת ה ִנמְׁ בּוצָּ ל קְׁ ִמים שֶּ לְׁ ֵראת ֻמסְׁ ִנקְׁ ְקבּוצָּה ".הלָּ אלְׁ ּבַ יזְׁ חִ " שֶּ ֹּאת הַּ ז ה הַּ  עֹושָּ

ה ִהיא מָּ ְקבּוצָּה. רֹוצָּה שֶׁ ֹּאת הַּ ז ה הַּ ם ְמנַּּסָּ חֵּ ל נֶׁגֶׁד ְלִהּלָּ אֵּ  הלָּ אלְׁ ּבַ יזְׁ חִ הַ . יְִשרָּ

ִפים ֵּבה אֹוסְׁ ֵדי ִטיִלים ַהרְׁ ֵאל ַעל ִלירֹות כְׁ רָּ רּו ַגם ֵהם. יִשְׁ פְׁ רֹות חָּ תֹוְך ִמנְׁהָּ  לְׁ

ַטח ל ַהּׁשֶּ ֵאל שֶּ רָּ ם. יִשְׁ ְפרּו הֵּ רֹות חָּ רֹות. ְגדֹולֹות ִמנְהָּ ִמנְהָּ ּלּו הַּ אֵּ ם עֹוְזרֹות הָּ הֶׁ  לָּ

ר ְלִהכָּנֵּס תֶׁ ּסֵּ ְמִדינַּת בַּ ל לַּ אֵּ ם. יְִשרָּ רֹות ְבתֹוְך מחבלים ִלְשֹלחַּ  ִּתְכנְנּו הֵּ ִמנְהָּ  הַּ

ֹּש ל יְשּוִבים וְִלְכב אֵּ  . ְביְִשרָּ

א צָּבָּ נּו הַּ ּלָּ ע שֶׁ ר הלָּ אלְ בַּ יזְ חִ שֶׁ  יָּדַּ רֹות חֹופֵּ נִים חֹוְקִרים. ִמנְהָּ ְדעָּ ל ּומַּ אֵּ  ְביְִשרָּ

ְכִשיִרים ִהְמִציאּו ּיְכֹוִלים מַּ ֹּה ְלגַּּלֹות שֶׁ יפ רֹות אֵּ ִמנְהָּ בּועַ . עֹוְברֹות הַּ ַבר ַּבּׁשָּ עָּ  שֶּ

ִחילּו ַגלֹות ִהתְׁ ת לְׁ רֹות אֶּ ֵאלּו ַהִמנְׁהָּ פֹוֵצץ הָּ ד .םאֹותָּ  ּולְׁ ו עַּ ְכשָּ י פֹוְצצּו עַּ  ְשּתֵּ

רֹות  .ִמנְהָּ

ִמְבצָּע זֶׁה לַּ ֵגן" קֹוְרִאים הַּ פֹוִני מָּ   ".צְׁ

ל ְמִדינַּת אֵּ ת יְִשרָּ ּיֶׁבֶׁ ת ְלפֹוצֵּץ חַּ רֹות אֶׁ ִמנְהָּ ּלּו הַּ אֵּ ן ִכי הָּ ְכנֹות הֵּ ת ְמסַּ ֲאנִָּשים אֶׁ  הָּ

גִָּרים ְגבּול ְליַּד שֶׁ ְכשָּ . הַּ ין ויעַּ ה אֵּ מָּ ְגבּול ִמְלחָּ ל בַּ נֹון שֶׁ ל ְלבָּ צ ֲאבָּ מַּ זֶׁה בהַּ  יָּכֹול הַּ

ְֹּך ֲהפ ה ִבְמִהירּות לַּ מָּ ִפיצּוץ ִלְהיֹות יָּכֹול. ְלִמְלחָּ רֹות שֶׁ ִמנְהָּ ת יְַּכִעיס הַּ  אֶׁ

ם ִלְהיֹות יָּכֹול. הלָּ אלְ בַּ יזְ חִ הַּ  הֵּ ל ִטיִלים ִלירֹות יְַּחִליטּו שֶׁ ל עַּ אֵּ ה. יְִשרָּ  כָּזֶׁה ְבִמְקרֶׁ

ִמְבצָּע ְֹּך הַּ ה יֲַּהפ מָּ נּו. ְלִמְלחָּ ַקִּוים ֲאַנחְׁ ע מְׁ צָּ ַהִמבְׁ ה שֶּ ַתֵּבְך ֹלא ַהזֶּ יּו ֹלאוְׁ  יִסְׁ  יִהְׁ

ִעים גָּ  .ִנפְׁ
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 בארץ ובעולם חדשות

 

  

הּומֹות ַפת מְׁ רְׁ צָּ    ּבְׁ

ַאֲחרֹוִנים ַּביִָּמים הּומֹות יֵש הָּ ַפת מְׁ רְׁ צָּ אֹות. ּבְׁ י מֵּ ְפִגינִים ֲאנִָּשים ַאְלפֵּ  נֶׁגֶׁד מַּ

ה לָּ ְמשָּ מֶׁ ה. הַּ ְרבֵּ ם הַּ הֶׁ ם. ִמְשּתֹוְלִלים מֵּ ְרחֹובֹות עֹוְבִרים הֵּ ת וְהֹוְרִסים בָּ ה כָּל אֶׁ  מָּ

ם הֵּ ם. רֹוִאים שֶׁ ּלֹונֹות שֹוְבִרים הֵּ ל חַּ ת וְגֹונְִבים ֲחנֻּיֹות שֶׁ ה אֶׁ ּיֵּש מָּ ם שֶׁ הֶׁ ם. בָּ  הֵּ

ן וְשֹוְרִפים ְמכֹונִּיֹות הֹוְפִכים ה. אֹותָּ לָּ ְמשָּ מֶׁ ת הַּ ְרפַּ ה ֹלא ְבצָּ ְצִליחָּ ט מַּ ּלֵּ ל ְלִהְשּתַּ  עַּ

ְמהּומֹות  .הַּ

ה מָּ ִחילּו לָּ הּומֹות ִהתְׁ ַפת מְׁ רְׁ צָּ  ?ּבְׁ

ל ַהנִָּשיא ַפת שֶּ רְׁ ִליט צָּ חְׁ ַהִטיל הֶּ ְחִליט הּוא .ַמס עֹוד לְׁ ִטיל הֶׁ ס ְלהַּ ל מַּ ק עַּ לֶׁ  . דֶׁ

ַפת ֲאנִָּשים רְׁ צָּ ֲעסּו ּבְׁ ה ַהַמס ַעל כָּ ם .ַהזֶּ ר ָאְמרּו הֵּ ּיָּקָּ ֹּד שֶׁ ת ִלְחיֹות ְמא ְרפַּ . ְבצָּ

ֲאנִָּשים ּלּו הָּ אֵּ קֹוְרִאים ִלְקבּוצָּה ִהְתַאְספּו הָּ ּה שֶׁ ֵאפֹוִדים" לָּ ֻהִּבים הָּ ם ".ַהצְׁ  הֵּ

ְפגָּנֹות ְלַאְרגֵּן ִהְתִחילּו  . ּוְמהּומֹות הַּ

ל ַהנִָּשיא ַפת שֶּ רְׁ ִליט צָּ חְׁ וֵַתר הֶּ הּוא הֹוִדיעַּ  הּוא .לְׁ ל שֶׁ טֵּ ת ְמבַּ ס אֶׁ מַּ זֶׁה הַּ  . הַּ

רֹות ַהַמס ַלמְׁ עּויֹות ֻּבַטל שֶּ ַפרְׁ ַפת ַהִהתְׁ רְׁ צָּ ִשיכֹות ּבְׁ ֲאנִָּשים .ִממְׁ ם הָּ  טֹוֲענִים שָּ

נִָּשיא הַּ ִריְך שֶׁ ל צָּ טֵּ ק. ִמִּסים עֹוד ְלבַּ לֶׁ ם חֵּ הֶׁ עַּ  נְַּמִשיְך ֲאנְַּחנּו: " אֹוְמִרים מֵּ רֵּ  ְלִהְתפָּ

ד נָּשִ  עַּ הַּ ר יאשֶׁ טֵּ  ". יְִתפַּ
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 -דנאסצוות 
 

 

  

 עדיאלה אחיטוב שם:

  קצת על עצמך: יספר

 -ילדים 4אני גרה בגבעות מאז שהסדנא עברה ליישוב, נשואה לאוריה, יש לנו 
חיים נחמן, רוני, נתן ואסתר. חיים נחמן ורוני לומדים בבית ספר ראשית, נתן 

 .שנה 18אני עובדת בסדנא כבר ואסתר לומדים בבית ספר יובלים. 

 מה התפקיד שלך?

 אני אחראית על פרויקטים מיוחדים בסדנא. 

. אני מתכננת את כל הטיולים של הסדנא, לראות שהם מתאימים טיולים .1
לתלמידים, שהמסלולים לא קלים מידי ולא קשים מידי, ושהם קשורים 
לתוכנית טיולים השנתית. השנה לדוגמא הנושא הוא מחתרות ולכן חלק 

 מהטיולים יהיו בנושא הזה. 

 ספר להתנדבותהבית פעם בשבוע יוצאת קבוצה מ .התנדבות בצבא .2
אנחנו יחד עם החיילים חטמ"ר עציון.  - בבסיס הצבאי שקרוב אלינו

 עבודות שונות שעוזרות לטפח ולשמור על הבסיס. בעובדים 

. מאוד חשוב שכל אחד ידע איך לנסוע נסיעה בתחבורה ציבורית .3
ולהגיע למקומות עם אוטובוסים או רכבות. אנחנו עובדים עם התלמידים 

והקווים, ובודקים איך הם נוסעים לבד. אני  םעל הכרה של האוטובוסי
 מלווה אותם בנסיעות, עד שהם יודעים לעשות את זה בכוחות עצמם. 

עובדת עם התלמידים בדרמה. בקבוצה אנחנו לומדים להציג . אני דרמה .4
 דמויות, להביע רגשות ולשחק בתפקידים שונים.

 ?לעשות בתפקיד תמה את אוהב

ם, ולמצוא את הטיול שהכי יתאים לתלמידים אני נהנית מהקשר עם התלמידי
ולתעסוקה. זה מרגש ומסקרן אותי. כיף לי לראות את כולם ביחד בטיול 
ולראות איך זה יוצא. גם לראות את הילדים לובשים מדים בפעם הראשונה זה 

 מאוד מרגש, ואני רואה את הגאווה בעיניים שלהם.

  לעשות? תאיזה דברים נוספים את אוהב

 בת לטייל, לתפור, לראות הצגות ובעיקר סרטים מארצות אחרות. אני אוה

 אני אוהבת את כל הארץ מקום אהוב בארץ:

: אני עובדת בסדנא כבר הרבה מאוד זמן, מה עשית לפני שעבדת בסדנא
 לפני זה למדתי דרמה במכללת אמונה
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 פרשת השבוע

 

 חומש: 
 

 פרשה:
 

 

וֵַכַח ִעם יֹוֵסף  ה ִמתְׁ  יְׁהּודָּ

ף מֹוִדיעַּ לאִחים: " ריֹוסֵּ אֵּ ִָּמין יִשָּ ם יְכֹוִלים  ִבנְי ּתֶׁ ד. אַּ בֶׁ ְצִלי. הּוא יְִהיֶׁה עֶׁ אֶׁ

לֹום  ֹּר ְבשָּ ֲחז ה".לַּ יְתָּ בַּ  הַּ

ְסִכים ה ֹלא מַּ ף יְהּודָּ ל יֹוסֵּ ִָּמין חי הּוא נִגַּש אֶׁ ר לֹו: ִבנְי ה, יוְאֹומֵּ יְתָּ בַּ ֹּר הַּ ֲחז ב לַּ

ֹּר" ִָּמין ֹלא יֲַּחז ִּלי יָּמּות ִאם ִבנְי א שֶׁ בָּ  אַּ

יֹוֵסף שֶּ  ה ַמִציַע לְׁ קֹום ִּבנְׁיִָּמין,יְׁהּודָּ ד ִּבמְׁ בֶּ יֶּה עֶּ ל  הּוא יִהְׁ ִָּמין יּוכַּ כְָּך ִבנְי

ּלֹו. א שֶׁ בָּ ֹּר ְלאַּ ֲחז  לַּ

אח ה לְׁ ַגלֶּ  יויֹוֵסף ִמתְׁ

ץ  ק. הּוא פֹורֵּ פֵּ ֹּל ְלִהְתאַּ ִּספּור וְֹלא יָּכ ת הַּ עַּ אֶׁ ף שֹומֵּ ִכייֹוסֵּ ַאִחים:  ְבבֶׁ ר לָּ וְאֹומֵּ

ְרִגיעַּ  "ֲאִני יֹוֵסף, ַהעֹוד ָאִבי ַחי"? ף מַּ ל יֹוסֵּ ִלים ְמאֹוד ֲאבָּ ַאִחים נְִבהָּ הָּ

יִם  ק ְבִמְצרַּ ב וְרַּ עָּ ל רָּ נִים שֶׁ ש שָּ מֵּ ּיְִהיּו עֹוד חָּ ם שֶׁ הֶׁ ְסִביר לָּ ם, הּוא מַּ אֹותָּ

ת כָּל הַּ  ְזִמין אֶׁ ף מַּ ל. יֹוסֵּ ֹּכֶׁ יִםיֵּש א בֹוא ְלִמְצרַּ ה לָּ חָּ ב.  ִמְשפָּ עָּ רָּ ד סֹוף הָּ עַּ

ם ֲעגָּ  הֶׁ חַּ לָּ ֹּכֶׁללֹות הּוא שֹולֵּ ְך. וְא רֶׁ דֶׁ  ִעם ִצּיּוד לַּ

 

ַריִם ִמצְׁ ִדים לְׁ תֹו יֹורְׁ ַפחְׁ  יֲַעקֹב ּוִמשְׁ

יֹוֵסף חַ  ַריִםיֲַעקֹב שֹוֵמַע שֶּ ִמצְׁ כֶּת לְׁ לֶּ ִליט לָּ גֹש י ּוַמחְׁ חַּ . הּוא לאֹותֹו ִלפְׁ ֹוקֵּ

ְחּתֹו  ת כָּל ִמְשפַּ יִםאֶׁ ְך ְלִמְצרַּ רֶׁ דֶׁ הּוא  ,בַּ ְבִטיחַּ לֹו שֶׁ יו. ה' מַּ לָּ ה אֵּ ה' ִמְתגַּּלֶׁ

ְחּתֹו  ל ִמְשפַּ ֹּב וְכָּ ם. יֲַּעק ם ִמשָּ ה אֹותָּ ל וְהּוא גַּם יֲַּעלֶׁ אֵּ ד ִעם ְבנֵּי יְִשרָּ יֵּרֵּ

ם הֶׁ ן לָּ ֹּה נֹותֵּ ְרע יִם. פַּ ִגיִעים ְלִמְצרַּ ןלָּ  מַּ ֹּשֶׁ ץ ג רֶׁ  .גּור ְבאֶׁ

יִם ץ ִמְצרַּ רֶׁ י ְבאֶׁ ֹּב חַּ ן ְמא 17 יֲַּעק נָּה. הּוא זָּקֵּ א שָּ ד. ִלְפנֵּי מֹותֹו הּוא קֹורֵּ

ש  קֵּ ף ּוְמבַּ נּוְליֹוסֵּ ר ִממֶׁ בֵּ ל.  ְלִהקָּ אֵּ ץ יְִשרָּ רֶׁ הּוא ְבאֶׁ יֲַעקֹב שֶּ ַּבע לְׁ יֹוֵסף ִנשְׁ

ֵאל. רָּ ץ יִשְׁ רֶּ אֶּ ּבֹר אֹותֹו ּבְׁ  יִקְׁ

 דברים ויקרא במדבר שמות בראשית

 מקץ ויחי ויגש וישב וישלח ויצא תולדות חיי שרה וירא לך-לך נח בראשית



 בס"ד
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ד כֹוכָּב  נֹולָּ  

      


