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ה ִחנִָּנית תָּ  ַהבָּ

בּועַ  ר ַהשָּׁ ה ִחנָּׁנִית ֶאת ִלְראֹות ֶאְפשָּׁ תָּׁ ין ּפֹוַרַחת ִהיא. ַהבָּׁ ִעים בֵּ  .ַביַַער ַהְסלָּׁ

ה ְלִחנָּׁנִית תָּׁ י יֵּש ַהבָּׁ לֵּ נִים ּכֹוֶתֶרת עָּׁ ֶאְמַצע. וְֻרִדים -ְלבָּׁ  הּוא. צָּׁהֹב ַהֶּפַרח ֶשל הָּׁ

מֹון ֻמְרּכָּׁב הָּׁ ִחים מֵּ ִחים ֶאת. ְקַטנִים ְּפרָּׁ ּלּו ַהְּפרָּׁ אֵּ ר הָּׁ   ְזכּוִכית ְבֶעְזַרת ִלְראֹות ֶאְפשָּׁ

ר .ַמְגֶדֶלת ד ִבְזִהירּות ִלְתֹלש ֶאְפשָּׁ י ֶאחָּׁ לֵּ עָּׁ נִים ַהּכֹוֶתֶרת מֵּ  ִאם. וְֻרִדים-ַהְּלבָּׁ

ֶלה ַעל ִמְסַתְּכִלים ר ַמְגֶדֶלת ִבְזכּוִכית ַהֶזה ֶהעָּׁ ן ֶּפַרח הּוא ֶשַגם ִלְראֹות ֶאְפשָּׁ טָּׁ . קָּׁ

ה ִחנָּׁנִית ֶשל ַהֶּפַרח תָּׁ ד ֶּפַרח ְּכמֹו נְִרֶאה ַהבָּׁ ל גָּׁדֹול ֶאחָּׁ ֲהמֹון ֻמְרּכָּׁב הּוא ְבֶעֶצם ֲאבָּׁ  מֵּ

ִחים ר. ְקַטנִים ְּפרָּׁ ִחים עֹוד ִלְראֹות ֶאְפשָּׁ ה ִעם ְּפרָּׁ ה צּורָּׁ  .דֹומָּׁ

ה יֵּש ַסְביֹוןל ַגם   .ּכָּׁזֹאת צּורָּׁ

ל ִבְגַלל ְלכָּ ִחים שֶׁ ֵאלּו ַהְפרָּ ה יֵש הָּ ה צּורָּ ֵהם אֹוְמִרים ֲאַנְחנּו -ּדֹומָּ ּה שֶׁ  ֵמאֹותָּ

ה חָּ ה קֹוְרִאים ֲאַנְחנּו. ִמְשפָּ חָּ ֹּאת ַלִמְשפָּ ִבים ַהז  .  ֻמְרכָּ

ה ה ִחנָּׁנִית ֶאת ַחְּפשּו: ְמִשימָּׁ תָּׁ  .ַהבָּׁ

ֶלק ַעל ִהְסַתְּכלּו ,ַמְגֶדֶלת ְזכּוִכית ְקחּו ֶאְמַצע ַהצָּׁהֹב ַהחֵּ  ֶאת וְַחְּפשּו ,ַהֶּפַרח ֶשבָּׁ
ִחים  .ַהְקַטנִים ַהְּפרָּׁ

ֶלה ִבְזִהירּות ִתְלשּו ה ִחנָּׁנִית ֶשל ּכֹוֶתֶרת עָּׁ תָּׁ ֶלה ַעל ִהְתבֹונְנּו -ַהבָּׁ  ְבֶעְזַרת ֶהעָּׁ

י ֶאת ְלַגּלֹות וְנַסּו ַמְגֶדֶלת ְזכּוִכית ה ֶאת ַציְרּו. ַהֶּפַרח ֶחְלקֵּ  .ֶשְרִאיֶתם מָּׁ

ר ה ִחנָּׁנִית ֶאת ִלְראֹות ֶאְפשָּׁ תָּׁ כָּׁה ַבֲחַדר ַגם ַהבָּׁ   .ַהַחי ְבִפנַת ַהַהְדרָּׁ
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ֵגן ִמְבצָּע  ְצפֹוִני מָּ

נּו ַהַחיִָּׁלים ש ַמְמִשיִכים ֶשּלָּׁ רֹות ְלַחּפֵּ נֹון ִבְגבּול ִמנְהָּׁ ו ַעד .ְלבָּׁ ְצאּו ַעְכשָּׁ  ַאְרַבע מָּׁ

רֹות  .ִמנְהָּׁ

 ְבִבְניִָּמין ִפּגּוִעים

בּועַ  ַבר ַבשָּׁ יּו ֶשעָּׁ  :ִּפגּוִעים ְשנֵּי הָּׁ

ף ִגְבַעת ַהיִשּוב ְליַד ַבצֶֹמת ַבֲאנִָּׁשים יָּׁרּו ְמַחְבִלים ַהיְִריֹות. ָאסָּׁ . ַחיִָּׁלים ְשנֵּי נֶֶהְרגּו מֵּ

ה ד. נְִפְצעּו ֲאנִָּׁשים ַּכמָּׁ ֶהם ֶאחָּׁ ֶשה נְִפַצע מֵּ  . ְמאֹד קָּׁ

ל ית ַליִשּוב נְִכנָּׁס ְמַחבֵּ ל בֵּ ל ,אֵּ ַצע ַחיָּׁל ַעל ִהְתנַּפֵּ  .אֹותֹו ּופָּׁ

ִמים ל ִלְפעָּׁ חַ  ִּפגּועַ  עֹוֶשה ְמַחבֵּ נּו ַהַחיִָּׁלים ִלְברֹחַ  ִהְצִליחַ  הּוא ִאם ַגם. ּובֹורֵּ  ֶשּלָּׁ

יו רֹוְדִפים בּועַ . אֹותֹו ּוְמַחְּפִשים ַאֲחרָּׁ ַבר ַבשָּׁ נּו ַהַחיִָּׁלים ֶשעָּׁ ה ִלְתּפֹס ִהְצִליחּו ֶשּלָּׁ  ַּכמָּׁ

ד. ְמַחְבִלים ֶהם ֶאחָּׁ  .נֱֶהַרג מֵּ

ט ֵבית ְחִליט ַהִמְשפָּ מֹות -הֶׁ ְציֹון ַבּגּוש ֲאדָּ  ַלְיהּוִדים תַשיָּכֹו  עֶׁ

י ט ַאֲחרֵּ נָּׁה 22 ֶשנְִמַשְך ִמְשּפָּׁ ית ,שָּׁ ט בֵּ ֶעְליֹון ַהִמְשּפָּׁ  ְבגּוש דּונָּׁם 520: ֶהְחִליט הָּׁ
 .ִליהּוִדים ַשיִָּׁכים ֶעְציֹון

מֹות ֶאת ֲאדָּׁ ּלּו הָּׁ אֵּ נּו הָּׁ ַמת ִלְפנֵּי יְהּוִדים קָּׁ  ַהִשְחרּור ְבִמְלֶחֶמת. ַהְמִדינָּׁה ֲהקָּׁ
ִבים ֲערָּׁ זֹור ֶאת ּכְָּׁבשּו הָּׁ מֹות ַעל וְִהְשַתְּלטּו ֶעְציֹון גּוש אֵּ ֲאדָּׁ ּלּו הָּׁ אֵּ  ְבִמְלֶחֶמת. הָּׁ

ֶשת ל ְמִדינַת ַהיִָּׁמים שֵּ אֵּ ה יְִשרָּׁ זֹור ֶאת ּכְָּׁבשָּׁ ה. ֶעְציֹון גּוש אֵּ נִים ַּכמָּׁ י שָּׁ  ַאֲחרֵּ
ֶשת ִמְלֶחֶמת ִקים ִהְתִחילּו ַהיִָּׁמים שֵּ ִבים. ֶעְציֹון ְבגּוש יְהּוִדיִים יְשּוִבים ְלהָּׁ ֲערָּׁ  ֹלא הָּׁ

ם הֹודּו מֹות ַעל ִהְשַתְּלטּו ֶשהֵּ ם. יְהּוִדים ֶשל ֲאדָּׁ ּלּו": ָאְמרּו הֵּ מֹות אֵּ ֲאדָּׁ נּו הָּׁ . ֶשּלָּׁ
ם יּו הֵּ א ֶשל הָּׁ נּו ַאבָּׁ א וְֶשל ֶשּלָּׁ נּו ַסבָּׁ ם. "ֶשּלָּׁ ִביאּו הֵּ ית הֵּ ט ְלבֵּ ִכים ַהִמְשּפָּׁ  ִמְסמָּׁ

מֹות ֶשמֹוִכיִחים ֲאדָּׁ ּלּו ֶשהָּׁ אֵּ יּו הָּׁ ִמיד הָּׁ ֶהם תָּׁ ית. ֶשּלָּׁ ט בֵּ ַבע ַהִמְשּפָּׁ ִכים קָּׁ  ֶשַהִמְסמָּׁ
ִבים. ֲאִמִתיִים ֹלא ֲערָּׁ ה ֶאת ִקְבלּו ֹלא הָּׁ טָּׁ ית ֶשל ַהַהְחלָּׁ ט בֵּ ם. ַהִמְשּפָּׁ  ִעְרֲערּו הֵּ

ית ט ְלבֵּ ֶעְליֹון ַהִמְשּפָּׁ ט יתבֵּ  ְשבּוַעיִם ִלְפנֵּי. הָּׁ מֹות -ֶהְחִליט ַהִמְשּפָּׁ ֲאדָּׁ ּלּו הָּׁ אֵּ  הָּׁ
ו. ַליְהּוִדים ַשיָּׁכֹות ר יְִהיֶה ַעְכשָּׁ יֶהן ִלְבנֹות ֶאְפשָּׁ ה ֲעלֵּ ִתים ַהְרבֵּ  .בָּׁ

 

 

 

 -חדשות בסדנא
ש ְמִסַבת   ֻחמָּ

ש ְמִסַבת ִתְתַקיֵּם ִשִשי ְביֹום י ֻחמָּׁ ְכנִית ֶשל ַהיַַער ִּכַתת ְליְַלדֵּ ִלים תָּׁ . יּובָּׁ

גָּׁה -ַבִתְכנּון ק, ַהצָּׁ ש ִמְשחָּׁ ִשים וֲַחֻלַקת ַהַמְטמֹון ֶאת ַחּפֵּ  ְמַקּוִים ֲאנְַחנּו. ֻחמָּׁ

ה יְִשַתְמשּו ַהיַַער ִּכַתת ֶשַתְלִמיַדי ִשים ַהְרבֵּ  .ֶשִקְבלּו ַבֻחמָּׁ

 בארץ ובעולם חדשות
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  סדנא:צוות 
 

 

  

 ַבַסְדנָּא עֹוֵבד

 ץּפָּׁ שְ  ְּפִליָאה :ֵשם

ת ַסְפִרי   :ַעְצֵמְך ַעל ְקצָּ

ה, 38 ַבת ֲאנִי ל נְשּוָאה, ִבְתקֹועַ  גָּׁרָּׁ א ְליֹואֵּ ִדים 2-ל וְִאמָּׁ  ַבַסְדנָּׁא עֹוֶבֶדת ֲאנִי. יְלָּׁ
ֶאְמַצע נָּׁה מֵּ ה ַהשָּׁ ְברָּׁ  .ֶשעָּׁ

ה  ְך ַהַתְפִקיד מָּ לָּ  ? שֶׁ

ִחים ַרֶּכֶזת הּוא ֶשִּלי ַהַתְפִקיד ח. ִמְטבָּׁ ֲאַגף ֶחְבֶר'ה 8 עֹוְבִדים ּוַבַמֲאִפיָּׁה ַבִמְטבָּׁ  מֵּ
ה ִאית -שַֹהם ִעם ְביַַחד. ַהַתֲעסּוקָּׁ ַאְחרָּׁ ח ַעל הָּׁ ִאית -וְאֹוֶדיָּׁה, ַהִמְטבָּׁ ַאְחרָּׁ  ַעל הָּׁ

עֹוְבִדים בֹוֶדֶקת ֲאנִי ,ַהַמֲאִפיָּׁה ה ִמְתַקְדִמים ֶשהָּׁ ֲעבֹודָּׁ רֹות ְלִפי וְעֹוְבִדים בָּׁ  ַהַמטָּׁ
ֶהם ִאית ֲאנִי. ֶשּלָּׁ ִכים ּכָּׁל ֶאת ְלַהְזִמין ַאְחרָּׁ יּכְ  ְצִריִכים ֶשֲאנְַחנּו ַהִמְצרָּׁ ִכין דֵּ  ֶאת ְלהָּׁ
אֶֹכל ֳהַריִם ַלֲארּוַחת הָּׁ בּועַ  ַּפַעם. ַבַסְדנָּׁא צָּׁ אֶֹכל ֶאת ַמְזִמינִים ֲאנְַחנּו ְבשָּׁ  וְהּוא הָּׁ
ינּו ַמִגיעַ  לֵּ ח אֵּ את ֲאנִי. ַלִמְטבָּׁ אֶֹכל ֶאת ֶשְמִכינִים ְמוַדֵּ ַבְענּו ַהַתְפִריט ְלִפי הָּׁ . ֶשקָּׁ

ה ֲאנִי ִפים ְלעֹוְבִדים ִבשּול חּוג ַמֲעִבירָּׁ ה נֹוסָּׁ ַהַתֲעסּוקָּׁ  לֹוְמִדים ֲאנְַחנּו ַבחּוג. מֵּ
ִרים ִרים ּוְמִכינִים, ִבשּול ַעל ְדבָּׁ ִמים. ְדבָּׁ ֶּלה ִלְפעָּׁ ִרים אֵּ  אֹו ַלַחִגים ֶשְקשּוִרים ְדבָּׁ

ִלים דֹות ֶשל ַמֲאכָּׁ ִמים, ְמֻסיָּׁמֹות עֵּ ם וְִלְפעָּׁ ִרים ְסתָּׁ  .ְטִעיִמים ְדבָּׁ

ה  ת ַאתְ  מָּ בֶׁ   ?ַבַתְפִקיד ַלֲעׂשֹות אֹוהֶׁ

עֹוְבִדים ִעם ַהֶקֶשר ֶאת אֹוֶהֶבת ְמאֹד ֲאנִי ל, וְַהֶצוֶת הָּׁ ה ֶאת ּוִבְכלָּׁ ֲאוִירָּׁ  ֶשיֵּש הָּׁ
 .ַבַסְדנָּׁא

ִרים ֵאיזֶׁה  ִפים ְּדבָּ ת ַאתְ  נֹוסָּ בֶׁ   ?ַלֲעׂשֹות אֹוהֶׁ

רּוץ ִלְקרֹא, ְלַטיֵּל אֹוֶהֶבת ֲאנִי  ְבאֶֹפן ִריצָּׁה ִבְקבּוַצת ִמְשַתֶתֶפת ֲאִפּלּו ֲאנִי. וְלָּׁ
בּועַ   .קָּׁ

קֹום ץ ָאהּוב מָּ ָארֶׁ   :בָּ

 .ַהיָּׁם ֶאת אֹוֶהֶבת ֲאנִי

ה ִׂשית מָּ ַבְדתְ  ִלְפֵני עָּ עָּ   ?ַבַסְדנָּא שֶׁ

ַבְדִתי ה עָּׁ ֲעֻמתָּׁ את בָּׁ ה ֶשנְִקרֵּ ִאית -ְמנִיפָּׁ  וְרֹוצָּׁה ְבִסּכּון ֶשנְִמצָּׁא נַֹער ַעל ֶשַאְחרָּׁ
ֶהם ַלֲעזֹר  . לָּׁ
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 פרשת השבוע

 

 חומש: 
 

 פרשה:
 

 

ה ְפַריִם ּוְמַנשֶׁ ת אֶׁ ֵרְך אֶׁ ֹּב ְמבָּ  יֲַעק

נִים  ִביא ֶאת ַהבָּׁ ף הֵּ ר ֶאת יֲַעקֹב. יֹוסֵּ א ְלַבקֵּ ף בָּׁ ן וְחֹוֶלה. יֹוסֵּ יָּׁה זָּׁקֵּ יֲַעקֹב הָּׁ

ה ֶשּלֹו  ְפַריִםוְ ְמַנשֶׁ ן ִלְמנֶַשהאֶׁ כָּׁה ְמיֶֻחֶדת וְֶאְפַריִם . יֲַעקֹב נֹותֵּ ם  -ְברָּׁ הֵּ

ל.   אֵּ ֶהם ְבֶאֶרץ יְִשרָּׁ ד ִמֶשּלָּׁ קֹום ְמיֻחָּׁ נִים ֶשל יֲַעקֹב וִיַקְבלּו מָּׁ ְשבּו ְּכמֹו בָּׁ יֵּחָּׁ

ה ַלְמרֹות  ְמַנשֶׁ יָּׁה ַהְבכֹורשֶׁ ר.  יֲַעקֹב נַָּׁתן ְלֶאְפַריִם ,הָּׁ ה יֹותֵּ כָּׁה טֹובָּׁ  ְברָּׁ

ְךיֲַעקֹב  רֵּ ם:  בֵּ ְך ַהּגאֹותָּׁ ִרים "ַהַמְלאָּ ת ַהְנעָּ ֵרְך אֶׁ ל ַרע יְבָּ ֹוֵאל אֹוִתי ִמכָּ

ֵרא ם ְשִמי  וְיִקָּ הֶׁ ם  וְֵשםבָּ הָּ קֲאבֹוַתי ַאְברָּ ֹּב  וְיְִצחָּ ר בוְיְִדגּו לָּ רֶׁ ץ". ְבקֶׁ ָארֶׁ  הָּ

כָּׁה ַהזֹאת.  ֶהם ַבְברָּׁ נִים ֶשּלָּׁ ְרִכים ֶאת ַהבָּׁ  ַגם ַהיֹום הֹוִרים ְמבָּׁ

ִנים  ֹּב ִנְפַרד ֵמַהבָּ לֹויֲַעק  שֶׁ

כָּׁה. יֵּש  נִים ְמַקְבִלים ְברָּׁ ַהבָּׁ ֶלק מֵּ ֶהם. חֵּ ד מֵּ נִים ֶשּלֹו וְנְִפרָּׁ א ַלבָּׁ יֲַעקֹב קֹורֵּ

ֶכם  ש ִמַמֶשהּו ֶשיְַקִריא לָּׁ ה. ]ַאֶתם יְכֹוִלים ִלְקרֹא  אֹו ְלַבקֵּ נִים ֶשִקְבלּו נְִזיפָּׁ בָּׁ

י יֲַעקֹב  ִבין ִאם זֹו ּוְלנַסֹותֶאת ִדְברֵּ ה.[ ְלהָּׁ כָּׁה אֹו נְִזיפָּׁ  ְברָּׁ

ה. ַרת ַהַמְכֵפלָּ ֹּר אֹותֹו ִבְמעָּ לֹו ִלְקב ִנים שֶׁ ת ַהבָּ ֹּב ְמַצּוֶׁה אֶׁ  יֲַעק

ה.  לָּׁ ַרת ַהַמְכּפֵּ ל ִבְמעָּׁ אֵּ ת. קֹוְבִרים אֹותֹו ְבֶאֶרץ יְִשרָּׁ  יֲַעקֹב מֵּ

 יֹוֵסף ֵמת

ת י ֶשיֲַעקֹב מֵּ ם  -ַאֲחרֵּ ף ְמַפֲחִדים. הֵּ ַאִחים ֶשל יֹוסֵּ ף ִחּכָּׁה הָּׁ חֹוְשִבים ֶשיֹוסֵּ

ם. ף ַמְרִגיַע אֹותָּׁ ֶהם. יֹוסֵּ ם בָּׁ י ְלִהְתנַקֵּ  ַעד ֶשיֲַעקֹב יָּׁמּות ְּכדֵּ

נִים   ה שָּׁ ְברּו ַהְרבֵּ ַע ֶשַּפְרעֹה ֹלא יְַרֶשה ִלְקבֹר  -עָּׁ ף יֹודֵּ ת. יֹוסֵּ ף מֵּ ַגם יֹוסֵּ

ל.  ְבֶאֶרץאֹותֹו  אֵּ ֵתְצאּו ִמִמְצַריִם יְִשרָּׁ ֵאל: ְכשֶׁ  –יֹוֵסף ְמַבֵקש ִמְבֵני יְִׂשרָּ

ֵאל".  ץ יְִׂשרָּ רֶׁ ה ְבאֶׁ ן ִלְקבּורָּ לי וְִתְקחּו אֹותָּ מֹות שֶׁ ֲעצָּ ת הָּ  תֹוִציאּו אֶׁ
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