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ֵקִדיָּה  ּפֹוַרַחת ַהשְּׁ

ו ֵעִצים חֶֹרף ַעְכשָׁ  .ְבַשֶלֶכת ַהְשֵקִדיָׁה ֲעֵצי ַגם. ַשֶלֶכתב וְהָׁ

ר ֶהם צֹוֵמחַ  ֶשֹּלא ַלְחשֹב ֶאְפשָׁ ֲענִָׁפים ַעל ְכלּום לָׁ ל, הָׁ  .                                   נָׁכֹון ֹלא ֶזה ֲאבָׁ

ֲענִָׁפים ַעל טֹוב ִמְסַתְכִלים ִאם ר ַהְשֵקִדיָׁה ֶשל הָׁ נָׁף ַעל ִלְראֹות ֶאְפשָׁ  ןימִ  ֶהעָׁ

 . ְקַטּנֹות ְבִליטֹות

ה ְלכָׁל ן קֹוְרִאים כָׁזֹאת ְבִליטָׁ  . ִנצָּ

ן כָׁל ְבתֹוְך ל נִצָׁ ִחים ַהּנָׁכֹון ַהְזַמן ֶשַמִגיעַ כ. ֶפַרח ְמֻקפָׁ ן יֹוְצִאים ַהְפרָׁ  .                           ֵמַהּנִצָׁ

ִחים ְמכּוסה ַהְשֵקִדיָׁה ֵעץ  .ִבְפרָׁ

ִחים נִים, ְמאֹוד יִָׁפים ַהְשֵקִדיָׁה ֶשל ַהְפרָׁ ֶאְמַצע צָׁהֹב צּוף ִעם ְלבָׁ ֶהם יֵש. בָׁ  ֵריחַ  לָׁ

ֵריחַ  ֶאת ְמִריחֹות ְדבֹוִרים ַהְרֵבה. טֹוב  עֹוְברֹות ֵהם. צּוף ְלַחֵפׂש אֹותּוב ַהּטֹוב הָׁ

ה ֶאת ַמֲעִבירֹות ַגם ֵהם. צּוף וְאֹוְספֹות ֶפַרחל ִמֶפַרח ַאְבקָׁ  .                                                      ֶפַרחל ִמֶפַרח הָׁ

ה -נָׁאבסד ַהְשֵקִדיָׁה ֲעֵצי ַעל ִתְסַתְכלּו ִאם לָׁ ל. ְכלּום ִתְראּו ֹלא ַבַהְתחָׁ  ִאם ֲאבָׁ

ֹ  טֹוב ִתְסַתְכלּו ד ֶפַרח ִלְראֹות תּוְכלּו -דְמא ִחים. ְשנַיִם אֹו ֶאחָׁ ֵאלּו ַהְפרָׁ  יםַמְזִכירִ  הָׁ

נּו ֵעץ כָׁל ְמַעט ֶשעֹוד לָׁ  . יְִפַרח הָׁ

ה ִחים.ת ֲעֵצי ַהְשֵקִדיָׁה בסדַחְפׂשּו אֶ : ְמִׂשימָׁ  נָׁא וְנַּסּו ִלְמצֹא ְפרָׁ

ִחים פֹוְרִחים ַעל כָׁל ֵעץ?  ה ְפרָׁ ה ֵעִצים פֹוְרִחים ְמצָׁאֶתם? ַכמָׁ  ַכמָׁ
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ל ִבּקּור ִדים שֶׁ ַפּקְּׁ  ל"הַ בצ מְּׁ

ַאֲחרֹון ִשִשי ְביֹום ה ְמַפֵקד ַבַּסְדנָׁא ִבֵקר הָׁ ֻאְגדָׁ ה ֶשל הָׁ ה. וְשֹוְמרֹון יְהּודָׁ  ֻאְגדָׁ

ה. ל"בצהַ  יְִחידֹות ֵמַהְרֵבה ֻמְרֶכֶבת ֻאְגדָׁ ה ֶשל הָׁ ִאית ושומרון יְהּודָׁ ה כֹל ַעל ַאְחרָׁ  מָׁ

ִָׁמין ֵאזֹור, ֶחְברֹון ַהר, ֶעְציֹון בגּוש ֶשקֹוֶרה ה ֶשל ַהְמַפֵקד. וְעֹוד ִבנְי ֻאְגדָׁ  ִהִגיעַ  הָׁ

נּו ַהֲחנִיִכים. ַהַּסְדנָׁא ֶאת ְלַהִכיר בּועַ  יֹום ִמְתנְַדִבים ֶשלָׁ א ְבשָׁ בָׁ ה ַבצָׁ  ַבגּוש ַבֲחִטיבָׁ

ֶהם ַהְמַפְקִדים. עציון ְמחּו ֶאְצֵלנּו ְלִבקּור ֵהם ַגם ִהִגיעּו ֶשלָׁ  ֶאת ִלְפגֹש וְׂשָׁ

 .ַהִמְתנְַדִבים

ַטיְִּׁלים ִליםיוב  מְּׁ

בּועַ  ישנ ְביֹום  ִסיּום ִלְכבֹוד קשואלה ְבַחּוַת ְלַטיֵל ִליםיוב ֶשל' ה -'ד ִכתֹות יְֵצאּו ַהשָׁ

רשת ה יַחי פָׁ רָׁ א. שָׁ  :ֵמַהִּטיּול ַהֲחוָׁיֹות ַעל ְמַסֵפר פריד ֲעִקיבָׁ

ה לָׁ ה ַבַהְתחָׁ יְתָׁ ה הָׁ צָׁאנּו ֲענִָׁקית יְִרידָׁ ֵלא ּומָׁ ִחים מָׁ פֹות :ְפרָׁ נִיֹות, ַרקָׁ  וְַגם ,ַכלָׁ

ִאינּו, קשואלה ְבַחַּות ִהְסתֹוַבְבנּו .אורניות ִפְטִריֹות ִבים 2 םש רָׁ  ֵהַכּנּו. ֲענִָׁקיִים ְכלָׁ

ִלינּו' הסאג ַעל ִפתֹות ה וְעָׁ עֹות ַבֲחזָׁרָׁ ֲעִליָׁה. ַלְגבָׁ ה הָׁ יְתָׁ ש הָׁ ד הקָׁ ִבים וְֶאחָׁ  ַהְכלָׁ

נּו ִלוּוָׁה ז אֹותָׁ החָׁ יָׁה. רָׁ  .ַבִּטיּול ֵכיף ְמאֹוד הָׁ

בּועַ : "לופז רֹוִעי ֵמֵאת ֹ  ַהשָׁ ק סּופֹות ֵאֵלינּו ִהִגיעּו ֵכן ְכמֹו. ַקר דְמא  ִמִמְצַריִם ָאבָׁ

ׂשּוי ֶשֶלגל וְַגם ַעז ְלקֹר ִמְתכֹונְנִים ֲאנְַחנּו ְרִביִעי יֹום ִלְקַראת. אֶֹבְך ֶשיֹוְצרֹות  ֶשעָׁ

ֶרֶדת ַליִם לָׁ עֹות ַגם וְאּוַלי ִבירּושָׁ  דיר ֶשֶשֶלג ַמְבִטיִחים ַהַחַזִאים. עציון גּושב ִבְגבָׁ

ה יםִמְתכֹונְנִ  בחרמון. רמט 600 למע ַבְמקֹומֹות ה ְלסּופָׁ ר ֶשֶלג ֶשל ֲחזָׁקָׁ  יֵש ּוְכבָׁ

ַרֶכֶבל ֶשֶלג ֶשל יוחצ רמט םש ֶעְליֹון בָׁ  ".הָׁ

ֲאוִיר ֶמֶזג בֹותבעק יָׁה ַהגָׁשּום הָׁ ס ֶשהָׁ ל ַהִכּנֶֶרת ִמְפלָׁ ַאֲחרֹון ַבחֶֹדש העָׁ  60-ב הָׁ

ִמים ַמיִם ְמַקֶבֶלת ַהִכּנֶֶרת .מ"ס רֹות ֵמַהְגשָׁ ִכים ּוִמּנְהָׁ ס. ֵאֶליהָׁ  ֶשּנְִשפָׁ  ַהִכּנֶֶרת ִמְפלָׁ

ס. ַבִכּנֶֶרת ַהַמיִם ֶשל ַהגַֹבּה ֶאת מֹוֵדד . ֶעְליֹון וְַקו ַתְחתֹון ַקו - ַקּוִים ְשנֵי יֵש ַבִמְפלָׁ

ֶעְליֹון ַהַקו למע ַמיִם יֹוֵתר יֵש ִאם . ַהִכּנֶֶרת ְליַד שּוִביםבי ַלֲהצָׁפֹות ִלְגרֹם יָׁכֹול ֶזה הָׁ

חֹות יֵש ִאם  ְמִדינַת. ַמְסִפיק ְמֵלָאה ֹלא ֶשַהִכּנֶֶרת אֹוֵמר ֶזה, ַהַתְחתֹון ֵמַהַקו ַמיִם פָׁ

ֵאל יָׁה ַבִכּנֶֶרת ַבַמיִם ִמְשַתֶמֶשת יְִׂשרָׁ  ַהִכּנֶֶרת, ֶגֶשם יֹוֵרד ְכֶשֹּלא. וְַלְשִתיָׁה ַלַהְשקָׁ

ֶהם ְלִהְשַתֵמש ְכֵדי ַמיִם ַמְסִפיק יְִהיֶה וְֹלא, ִמְתַמֵלאת ֹלא א כֶָׁזה ַמצָׁב. בָׁ  נְִקרָׁ

נִים. ַבצֶֹרת ַאֲחרֹונֹות ַבשָׁ ֵסר ּנֶֶרתולכ ֶגֶשם ַמְסִפיק יַָׁרד ֹלא הָׁ .  ַמיִם ַהְרֵבה עֹוד חָׁ

 .ַהַתְחתֹון ֵמַהַקו נָׁמּוְך ּנֶֶרתבכ ַהַמיִם ֶשל ַהגַֹבּה יֹוםכ
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סדנאצוות   

 ֵמִאיר רזה :ֵשם  

 

ת ִריספ צָּ  : עצמך ַעל קְּׁ

ה ִאתֹו ֶדֶלתּומג ןלנת נְׂשּוָאה ֲאנִי ִדים ִשְבעָׁ ִרים ֲחמּוִדים יְלָׁ ה ְמאֹוד ֲאנִי. וִיקָׁ  ְקשּורָׁ

עֹות יִשּובל  ַאְחיָׁנִית ַבַּסְדנָׁא עֹוֶבֶדת ַהיֹום. טֹוִבים ֲחֵבִרים ַהְרֵבה פה ִלי יֵש. ְגבָׁ

נּו נָׁה - ֶשלָׁ נּו וְיֵש חָׁ  .ִליםביוב ֶשלֹוֵמד יֶֶלד ַגם לָׁ

  

ה ִקיד מָּ ְך ַהַתפְּׁ לָּ  ? שֶׁ

ב 'ה ֶאת ְמנֶַהֶלת ֲאנִי  נְִמֵצאת יֹום ְבכָׁל. ְקבּוצֹות ְשֵתי ִריכָׁהּומדְ ' ַהְמַשֵלב ֶמְרחָׁ

ֵתי ַתְלִמיִדים ֶשל ַאֶחֶרת ְקבּוצָׁה ֵאזֹור ֵסֶפר ִמבָׁ '. ח -'ב ִמִכתֹות ַהַתְלִמיִדים. בָׁ

ִרים ְמאֹוד ַתְלִמיִדים ֵהם ֵאֵלינּו ֶשַמִגיִעים ַהַתְלִמיִדים ִמים ֻמְכשָׁ ֶהם הקש ֶשִלְפעָׁ  לָׁ

ה וְִלְלמֹד ְלִהְתַרֵכז, תלשב ֵלם יֹום ְבֶמֶשְך ְבִכתָׁ . ִאוְרּור ְקצָׁת ְצִריִכים וְֵהם שָׁ

בל ַהיֶֶלד ֶאת ִלְשֹלחַ  רֹוִצים ְכֶשהֹוִרים  יֵש ִאם בֹוֶדֶקת וֲַאנִי, ִאִתי ְמַדְבִרים ֵהם ֶמְרחָׁ

ה ְקבּוצָׁה  ַהַתְלִמיִדים ֶאת ּוְמַשֶבֶצת, ַמְדִריְך יֵש ְקבּוצָׁה ֶשְלכָׁל ְמוֵַדאת ֲאנִי. ַמְתִאימָׁ

ֶהם ַתֲעזֹר ֶשֲהִכי ַלְקבּוצָׁה  .לָׁ

 

ה ת ַאתְּׁ  מָּ בֶׁ ִקיד ַלֲעׂשֹות אֹוהֶׁ  ?ַבַתפְּׁ

ב ֶאת וְִלְמצֹא ַהַתְלִמיִדים ֶאת ִלְראֹות אֹוֶהֶבת ֲאנִי ד ְלכָׁל ֶשיְַאְפֵשר ַהֶמְרחָׁ  ֶאחָׁ

ִביא ִדים ַהכֹחֹות ֶאת ִבּטּוי ִליֵדי ְלהָׁ  .ֶשלֹו ַהְמיֻחָׁ

 

ִרים ֵאיזֶׁה בָּ ִפים דְּׁ ת נֹוסָּ ת אֶׁ בֶׁ  ? ַלֲעׂשֹות אֹוהֶׁ

ה תוְִלְראו ְלַטיֵל אֹוֶהֶבת ֲאנִי  ַהִתינֶֹקת נָׁהַעי ִעם ּוְלַׂשֵחק ַהיַָׁדיִם ִעם רִליצו, ְפִריחָׁ

ה  .ֶשִלי ַהְמתּוקָׁ

 

קֹום ץ ָאהּוב מָּ ָארֶׁ  : בָּ

ן ןַהצָׁפו ינֲַחל ַליִם וְַכמּובָׁ  .יְרּושָׁ

 

ה ִׂשית מָּ ֵני עָּ תְּׁ  ִלפְּׁ ַבדְּׁ עָּ  : בסדנא שֶׁ

ִמיד ַבְדִתי תָׁ ר ֵאיְך וְִחַפְׂשִתי שֹונֹות ִמְסְגרֹותב ַתְלִמיִדים ִעם עָׁ ִביא ֶאְפשָׁ  ֶאת ְלהָׁ

ִתיֹות ַהיִחּוִדיֹות ֶהם וְַהיְִצירָׁ  .ִבּטּוי ִליֵדי ֶשלָׁ
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 פרשת השבוע
 

 חומש: 
 

 פרשה:
 

 

יָּם סּוף ַריִם לְּׁ   ִמִמצְּׁ

ֵאל יֹוְצִאים ִמִמְצַריִם. ֵאל ְבֶדֶרְך ֲאֻרכָׁה ְכֵדי ֶשֹּלא  ְבנֵי יְִׂשרָׁ ה' מֹוִביל ֶאת יְִׂשרָׁ

ֵחם ִעם ַהְפִליְשִתים. ְרכּו ְלִהלָׁ   מֹות יֹוֵסף.מֶֹשה ַמֲעֶלה ֶאת עצ יְִצטָׁ

ֵני ֵני בְּׁ נָּן ב ה' הֹוֵלְך ִלפְּׁ ַעמּוד עָּ ֵאל בְּׁ רָּ ה.יִׂשְּׁ  יֹום וְַּׁעמּוד ֵאש ַבַליְּׁלָּ

ִריַעת יָּם סּוף   קְּׁ

ֵאל. ֵהם  ַפְרעֹה ַמְחִליט ִלְרדֹף ַאֲחֵרי ְבנֵי יְִׂשרָׁ ִחים ַעד שֶׁ ֵאל בֹורְּׁ רָּ ֵני יִׂשְּׁ בְּׁ

יָּם סּוף. ֵאל צֹוֲעִקים ְלמֶֹשה  ַמִגיִעים לְּׁ ּה'.מֶֹשה ִמְתַפלֵ  -ְבנֵי יְִׂשרָׁ   ל לָׁ

ִעים.-מֶֹשה ֵמִרים ֶאת יָׁדֹו ֵמַעל יָׁם  סּוף וְַהַמיִם נְִבקָׁ

קֹום יֵָׁבש  ה.-ְבֶאְמַצע יָׁם סּוף יֵש מָׁ שָׁ ה. יַבָׁ שָּ ִרים ַבַיבָּ ֵאל עֹובְּׁ רָּ ֵני יִׂשְּׁ  בְּׁ

ֵאל. ִרים וְֵּׁהם  ַהִמְצִרים רֹוְדִפים ַאֲחֵרי ְבנֵי יְִׂשרָׁ ַגר ַעל ַהִמצְּׁ ִעים.ַהיָּם ִנסְּׁ  טֹובְּׁ

ִרים ֶאת "ִשיַרת ַהיָׁם". ֵאל שָׁ  ְבנֵי יְִׂשרָׁ

לפניכם תמונות שקשורות לפרשה. נסו לומר מה רואים בכל תמונה, 
 ולסדר את התמונות בסדר המתאים.

 

 דברים ויקרא במדבר שמות בראשית

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


